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त्त्र व्यअ्चल, ७५, 

श्रीसोमदेवसूरिविरचितं 

यरास्तिखक्छम् । 
्रीश्ुतसागरस्रिकृतया व्याख्यया समेतम् । _ 

पूर्वखण्डम् । 

जयपुरमहाराजाधितमहामहोपाध्यायपण्डितदुगोप्रसाददारक- 
केदारनाथक्ृपाङ्कीकृतद्छोधनक्मणा महामहोपाध्याय ` ` 
पण्डितरिवदत्तर्मणा, मुम्बापुरवासिपरबोपाह- 

पाण्डुगङ्गात्मजकारीनाथशमेणा च 
संरोधितम् । 

तच 
मुम्बय्यां निर्णयसागराख्ययन्राटये तदधिपतिना सुदराक्षरैरङ्कयित्वा 

प्राकादयं नीतम् । 

१९०९ 
[4 (री 

(अस ग्रन्थस्य पुनथद्णादि विषये स्वधा निर्णयसागरमुद्रायच््ाख्याधिपते- 
रेवाधिकारः \) 

भुल्य सपादचय सूप्यकत्र्यपर | 

क 





₹.व्वमाख | 
नरन <~ 

श्रीसोमदेवसूरिषिरचितं 

यश्चास्तिटकचमस्पूकाव्यम् । 

शरीश्रुतसागरसूरिकृतया चन्द्रिकाख्यया व्याद्यया समेतम् । 

कक 

प्रथम आश्वासः । 

भियं कुवर्यानन्दपरसादितमहोदयः । 

देवश्चन्द्रममः पुष्याजगन्मानसवासिनीम् ॥ १ ॥ 

भियं दिरयात्स वः श्रीमान्यस् संदश्य॑नादपि । 
भवेत्रैटोक्यरक्ष्मीणां जन्तुः कन्तु निकेतनम् ॥ २ ॥ 

वि्यानन्दिनिमानन्दप्रदं सोमप्रभं जिनम् 1 
ग्रणम्य संप्रवक्ष्यामि यरासिलकचच्िकाम् ॥ 

भियमिति । चन्द्रम्रमो देवः भियं पुष्यात् जक्ष्मीं करोतु । कथंभूतश्वन्द्रप्रभो 
देवः । कुवल्यानन्दप्रसादितमहोदयः कुवख्यं पथ्वीमण्डलरे तख आनन्दाय प्रसादितः 

ग्रसन्नीकरतः महान् अस्तमयरहित उदयो येन स तथोक्तः । कथंभूतां श्रियम् । जग- 

न्मानस्षवासिनीम् जगदेव मानसं जगन्मानसं तत्र वसतीत्येवंशीलखा जगन्मानसवा- 
सिनी तां तथोक्ताम् । उपमालंकारः ॥ १॥ 

श्ियमिति । स चन्द्रभभो देवो वो युष्मभ्यं भ्रियममभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणोप- 
लक्षितां लक्ष्मीं दिदयात् [सः] अतिसजेयतु । कथंभूतश्वन्द्र्भो द्विव । श्रीमान् । बाद्या- 

भ्यन्तरसमवसरणकेवलज्ञानादिलक्ष्मीर्वि्यते यस्य स भवति श्रीमान् । यः खयं श्रीमान् 

मवति स भक्तेभ्यः ध्रियं दातुं समर्थं इयर्थः ! स॒ कः । यत्तदोनियसंबन्धात् यस्य 
भगवतः संदशंनादपि अवलोकनमात्रादपि सम्यक्त्वादपि च जन्तुर्जावल्चेलोक्यलक्ष्मीणां 
धरणेन्दरनरेन्दरेन्द्संपदां कन्तु मनोहरं निकेतनं मन्दिरं मवति । अतिद्रयारकारः॥ २॥ 



२ करन्वमाख | 

भियं देयात्स वः कामं यसखोन्मीरुति केवे । 
त्ैरोक्यसुत्सवोदारं पुरमेकमिवाभवत् ॥ २ ॥ 
यस्या्धिनसनक्षरविजम्भाय नमस्ते । 
नमजगत्रयीपार्कुन्तरामोगडम्बरः ॥ ४ ॥ 

वालारुणायते यख पादद्वितयमण्डलम् । 
प्रहुतरिविष्टपाधीशकिरीरोदयकोरिषु ॥ ९ ॥ 
नखोज्जम्भकरामोगकेसरं यकतमद्रयम् । 
नम्रामरवधूमेत्रदीधिकाखम्बुजायंते ॥ ९ ॥ 
यत्यदस्म्रृतिसंभाराद्भुवनत्रयनायकाः । 
वा्मनोदैवसिद्धीनां सिद्धादेशादिवेशते ॥ ७ ॥ 

भियमितिं । भगवान् चन्द्रमरभो देवः बो युष्मभ्यं श्रियमभ्युदयोदयसक्षणो- 
पलक्षितां लक्ष्मीं देयात् ददातु 1 कथम् । कामं यथेष्ट तृप्िपयैन्तम्। स कः । तदयदोरनि- 
लयसंबन्धात् यदय भगवतशन्दर्रभसय केवले केवलज्ञाने उन्मीरुति अ्ादुर्भवति । तत्र 
लोक्यमेकं पुरमिधैकनगरमिवाभवत् बभूव । एकच मिलितमियर्थः । कथंभूतं भैरो 
क्यम् । उत्सवोदारसुत्छवेन महोत्सवेन उदारमतिमनोहरमत्िरयेन चित्तरज्ञकम् ॥ ३॥ 

यस्येत्यादि पञ्चभिः श्रकै: लकम् । तव्रान्यशटोके तस्मे जिनेन्द्राय पुनः 

पुननंमः इति क्रियाकारकसंबन्धः । यख जिनेन्द्र अद्गिनखनक्षत्र विजम्भाय नमज- 
गत्रयीपाल्करुन्तलाभोगडम्बरो नभखते अङ्गिनखा एव नक्षच्राणि अतिनिर्मल्त्वात् 
तेषां विजुम्भाय प्रखल ्रसरणाय नमन्तो नघ्रीभवन्तो ये जगच्रयीपाखा धरणेन्द्रनरे 
देन्द्रादयस्तेषां कुन्तलामोगडम्बरः कृन्तलविस्ताराोपो नमस्यते नम इवाश्रति 
चमत्करोति ॥ ४ ॥ 

घाछा इति । गोडीया रीतिः । यस्य भगवतो जिनेन्द्रस्य पादद्वितयमण्डलं चरण- 
युगखविम्बं करेमूतं अद्त्रिविटपाधीरकिरीयेदयकोयिष् बालरुणायते ह्वा नम्रीभूता 
ये जगत्रयविष्टपाधीरास्तेषां किरीटानि गुकुटानि तान्येव उदय उद्याचलस्तसय को 
रिष अरेषु बाखरुणायते वालमास्कर इवाचरति । उपमाटंकारः ॥ ५ ॥ 

नखेति । अम्बुजमिवाचरति । नम्राः प्रहीभूताः या अमरवध्वः शाचीप्रभरतयो 
देवाङ्गनास्तासां नेत्राण्येव दीर्धिका जलश्तवापिकाः तास्थोक्तास्ताु । कथंभूतं य- 
क्रमद्रयम् । नखोज्जम्भकराभोगकेसरम् नखानां उजम्माः प्रसरणस्षीखा ये करा 

रणास्तेषामाभोग आटोपः स॒ एव केसराणि किञचल्का यस्िन् तत्तथोक्तम् । 
मालंकारः ॥ ६ ॥ 

यादिति । यत्पद्स्छत्तिसंभारात् यस्य भगवतो जिनेन्द्र पदयोः स्परतिरनुचि- 



१ आश्वासः] यशरसिर्कचम्पूकाव्यम् । 

तस सत्कीिपूर्ताय विश्वद््ैकमूये । 
नमः शमसमुद्राय जिनेन्द्राय पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 

अपिं च। 
मू ~ न न, 
मवेःखस्रयं यत्र वेराचर्कुखायते । 

अपाराय नमस्तसरे जिनबोधपयोधये ॥ ९ ॥ 
किं च। 

मतेः सूतेरवीजं सजति मनसश्वक्चुरपरं 
(0 = क = क 

यदाभ्रि्यात्मायं भवति रिखिख्क्ञेयविषयः | 

विवर्तेर्यनैमरितयुवनामोगविम्यैः 
सपुरत्ततं ज्योतिस्दिह जयतादक्षरमयम् ॥ १० ॥ 

न्तन तखाः संभारः प्राचुयं स॒ तथोक्तस्तस्मात् । थुवनच्रयनायकाः धरणेन्द्रनरेन्द्रदे- .. 
वन्द्राः । बाञ्जनोदैवसिद्धीनाम् । सिद्धिराब्दः प्रत्येकमभिसंबद्धयते । तेनायम्थैः--वा- 
किसद्धि्मनःविद्धिदेवसिद्धिलासां तथोक्तानां ईदाते खामिनो भवन्ति । कस्मात् । उसे- 
क्षते--सिद्धादेशादिव । अयमर्थ एवं भवति नैमित्तिकं वचनं सिद्धादेश उच्यते तस्मा- 
दिव । इदयनेन नीतिशाख्रोक्तं सिद्धित्रयं मवति  उस्प्रेक्षारकार उपमाल्कारो वा ॥५॥ 

तस्मा इति । तसे त्रिभुवनग्रसिद्धाय जिनेन्द्राय जिनानां गणधरदेवादीनामिन्दः 
खामी जिनेन््स्तसे जिनेन्राय पुनः पुनवारं वारं नमो नमस्कारोऽस्तु । कथंभूताय 

` तसे । सत्कीतिपूर्ताय सती अवाधिता साया कीर्तिः पुण्यगुणाचुकीतंनं तया पूर्तः परि- 

गपूर्णः तर तथोक्तससे । पुनः कथंभूताय तसै ! विश्वद्शैकमूर्तये. विश्वट्शनी एका 
अद्वितीया केवलङ्ञानलक्षणा मूर्तिः खरूपं यख स तथोक्तसस्मे । पुनः क्थभूताय । 
शमस्य उत्तमक्षमायाः कर्मक्षयस वा समुद्रः तथोक्तस्तस्मे ! अतिशयाटकारः ॥ < ॥ 

अपि च इदानीं केवलज्ञान स्तूयते-भूुव इत्यादि । तस्मै जिनबोधपयोधये 
नमः । जिनबोधः केवलन्ञानं स एव पयोधिः समुद्रः अपर्यन्तत्वात् गुणरत्नसभर- 

तत्वाश्च स तथोक्तससये । कस्मै । यस्मिन् केवलनियोधपयोधो भूर्भुवःसच्लयं भूः 
परथ्ीखोकः भुव अथोलोकः ख॒ ऊ्वलोकस्तेषां चयं भूर्युवःखल्लयं वेलचर्कुलायते 
वेलचलाः ससुद्रविह्ृत्तिताडनपर्वतास्तेषां कुलं समूहो वेलचल्कुलं वेलाचल्कुरमिवा- 

चरति वैलाचल्कुखयते । कथंभूताय भिनबोधपयोधयें । अपाराय लेकालोक- 
व्यापकत्वात् पर्यन्तरहिताय । उपमारुकारः । रूपकालंकारः ॥ ९ ॥ 

अपि च द्दानींशरतक्ञानं स्तूयते--मतेरिखादि । तद्गणधरदेवादीनां श्रुतकेव- 
नां प्रसिद्धमक्षरमयं व्योतिः श्ुतज्ञानमिद्ास्सिन् यशसिल्कनान्नि ग्रन्यारम्मे जयतात् 



1 कृन्यमाला । 

 सर्कचकलयैः कविभिः पुरातनैरवीकषितं वस्तु किमसि संमति । 
एेद॑युगीनसत कुशागधीरपि प्रवक्ति यत्तत्सदशं स विसयः ॥ ११॥ 
कृतीः परेषामविटोकमानसदुक्तिवक्तापि कबिनं दीनः । 
कृतेक्षणो राजपथेन सम्यक्मयानिव प्रत्युत विस्मयाय ॥ १२॥ 

` कृत्वा कृतीः पूवैकृताः परसासल्यादरं ताः पुनरीक्षमाणः। 
तथेव जस्पेदथ योऽन्यथा वा स काव्यचोरोऽस्त॒ स पातको च ॥१६॥ 

स्ोत्करषैण वतताम् । तस्मे अस्माकं नमस्कार इयर्थः । तत्किम् । यत् श्वुतज्ञानमक्षरमर्य 
ज्योतिक्ञीनमाभिलय सेवित्वा अन्थतोऽ्थतश्च आश्रि अयुरीस्य पुनः पुनरभ्यस्य अयं 

योगिनां प्रयक्षः आत्मा जीवो मनस आत्मनः अपरमद्वितीयं चक्षु चनं छ्जति । 
अयमात्मा (कितु) निखिल्ञेयविषयश्च भवति लोकालोकखरूपंज्ञापको भवति । अपरं 
कथभूतं अक्षरमयं ज्योतिः । स्फुरत्ततवं स्फुरन्ति चमत्कुर्वन्ति तत्वानि जीवादिद्र- 
व्याणि यस्मिन् ज्योतिषि तत्तथोक्तम् । कैः कृत्वा स्फुरत्तत्वम् । विवरतैनैरकादिपययेः । 
कथंभूतेविवतैः। अलन्तैः पथन्तरहितैः। नतेरिखर्थः । अपरं कथभूतैर्विवतः। भरितः पूरितः 
संपूरितः भुबनख नैलोक्यख आभोगविभवो विस्तारविभवः खरूपो यस्ते भरितभुव- 
नाभोगविभवास्तेसथोक्तैः । द्रव्याणां पयीयाणां च खरूपकमिदयर्थः । जायलकारः । 
अतिरायाटंकारः ॥ १० ॥ 

स्य्ञकव्येरिल्यादि । पुरातनैः कविभिः चिरंतनाचा्यैः गौतमखामिसमन्त- 
मद्राकरङ्कदेवविय्यानन्दिभिधिरेतनाचायैः अवीक्षितं वस्तु अनवलोकितं वस्तु अविज्ञातः 
पदार्थः किमसि । अपि तु न किमप्यस्ति । कर्थमूतैः पुरातनैः कविभिः । सर्वज्ञकल्पः 
सर्वज्ञादीषदपरिसमापैः । सर्व्समानेरिदयर्थः । “ईषदसमाप्तौ कस्पन्देश्यदेशीयरः” इवि 
वचनात् । रेद्युगीनस्तु कविः अस्मिन् युगे भवः देदंयुगीनः दुःखम[य]कालोत्पन्नः 

संप्रति कठो के कुशाग्रधीरपि ऊुराभरवत् दमा्रवत् तीक्ष्णा धीरुद्धि यस्येति स त 

थोक्तः अतिसुक्ष्मबुद्धिः यत्तत्सटृशे प्रवक्ति चिरंतनाचार्यसद्यं रेते कन्ये कवते स 
विसय आश्वयै वर्तते । आक्षेपालंकारः ॥ ११ ॥ 

कृतीरिल्यादि । परेषामपरकवीनां कृतीः काव्यानि अविलोकमानोऽनिरीक्षमाणः 
सन् तदुक्तिवक्ता अपि चिरंतनाचा्यंकाव्यार्थवक्ता कविर्हीनो न मवति, कितः 
एव भवति । कृतक्षण उत्पादितचक्षुः पुमान् राजपथेन । कारकाणां विवक्षितत्वादाधा- 

रेऽपि तृतीया । राजमार्गण सम्यक् अस्सटिततया प्रयानिव गच्छन् । इवशब्दो पाद. 
पूरणार्थः । प्रत्युत विशेषेण विस्मयाय आधर्याथ मवति । आक्षेपालकारः ॥ १२ ॥ 

कृत्वेस्यादि । स कविः कान्यचोरोऽस्तु भवतु । न केवलं काव्यचोरः स कवि 
पापवांश्च भवदु । स केः। यः कविः पूर्वकविकृताधिरेतनाचार्यनिष्पादिताः कृतीः 



१ जाशासः| यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । ९ 

असहायमनादरी रलं रताकरादिव । 
मत्तः काव्यमिदं जातं सतां हृदयमण्डनम् ॥ १४ ॥ 
उक्तयः कविताकान्ताः सूक्तयोऽवसरोचिताः † 
युक्तयः सवशाखषान्तास्तस्य यस्यात्र कौतुकम् ॥ १९ ॥ 

किचित्काव्यं श्रवणदुभगं वर्णनोदीर्णवर्णं 
किचिद्वाच्योचितपरिचेयं हचमत्कारकारि । 

अत्रासूये्त इह युती किं तु युक्तं तदुक्तं 
यदरुपत्ये सकरविषये खस्य चान्यस्य च सात् ॥ १६ ॥ 

काव्यानि पुरस्तादग्रतः कृत्वा पवात् प्रयादरपूर्वकं यथा भवन्त्येवं ताः । पुनर्वरेवार- 
मीक्षमाणोऽवलयोकमानः सन् तथेव जल्पेत अन्यथा वा जघ्येत् जल्पति रचयति । 
उपमाखकारः ॥ १३ ॥ 

असहायमिद्यादि । इदं कव्यं यदास्तिरुकनासधेयं काव्यं यशोधरमदहा- 
राजनामधेयचरितं च मत्तः श्रीसोमदेवाचार्याजातसुत्पनम् । कथंभूतमिदं का- 
व्यम् । असहायमद्ितीय सहायरहितं च । अपरं कथंमूतमिदं काव्यम् । अनादश्ं 
उपनिबन्धसामभ्यनपेक्षकम् । अपरं कथंभूतम् । सतां विद्रूननानां हृदयमण्डनं हृद- 

यस्थलविभूषणप्रायम् । कस्ाक्किमिव ! रलाकरात् समुद्रात् रत्रखनेश्च रलमिव माणि- 

क्यमिव । उपमाठंकारः ॥ १४ ॥ 

उक्तय इत्यादि । अत्रासिन् काव्ये यख पुरुष कतुकं विनोदं वर्त॑ते तख 
पुरुषस उक्तयः काव्यकरणे नवीनाथोद्धावना भवन्ति । कथंभूताः उक्तयः । क- 
नविताकान्ताः नवीनकाव्यकरणे मनोहराः । तथा--अवसरोचिताः प्रस्तावयोज्याः सू- 

क्यः सुभाषितानि भवन्ति । तथा--सर्वेराघ्लान्ता अवसानपर्चन्ताः सर्वशाखसंबन्धिन्य- 

स्तकेव्याकरणच्छन्दोलंकारसिद्रान्तस्यादिलयादयस्तयुक्तयो विचारणीयाश्च भवन्ति । 
अस साल फलसूचनप्रायोऽतिरया्टकारः ॥ १५ ॥ 

किचिदिल्यादि । किचिद्धिवक्षिते वक्तमिष्टं काव्यं व्णनोदीर्णवणे सद्र्णेनया उ- 
त्केटा वणी अक्षराणि यसिन् वाक्ये तत्तथोक्तम् । श्रवणसुभगं कणामतप्रायं चब्दडम्ब- 
रत्वात् कर्णदुखदं भवति । कंचिदपरं काव्यं वाच्योचितपरिचय सदर्थबहुल्तया 
चमत्कारकारि भवति सतां प्रीतिकरं भवति । अर्थवहुख्चात् । अस्िञ्शब्दाडम्वर- 
सदिते काव्ये इह अस्मिन् संसारे को विद्वान् अच्रासूयेत् कोपं कयत् । अपि तुन 
कथिदिदर्थः । कोधात् असूयेत् कोपं कुयात् । शब्दाडम्बरकान्यकोपः कतु न युज्यते । 
कितु विरोषमादह- [तत्र] उक्तं काव्यं युक्तं तत् काव्यं खस्य चान्यस्य प्षकटविषय इह 

अस्मिन् संसारं ्युतत्य खाद्धवेत् । अत्राप्याक्षेपाटेकारः ॥ १९ ॥ 



६ काव्यमाला | 

आजन्मसमभ्यसतच्छुष्कात्तकालृणादिव ममासयाः । 
मतिसुरमेरमवदिदं सूक्तिपयः सुकृतिनां पुण्यैः ॥ १७ ॥ 

वाच एव विशिष्टानामनन्यसमवृत्तयः । 
खस्यातिशायिनं देतमाहुः कान्ता रता इव ॥ १८ ॥ 
वागथैः कविसामथ्यै त्रयं तत्र द्वयं समम् । 
सर्वेषामेव वक्तृणां तृतीयं भिन्नशक्तिकम् ॥ १९ ॥ 
लोको युक्तिः कृखरछन्दोऽरुकाराः समयागमाः । 
समैसाधारणाः सद्धिसीथेमागं इव स्पृताः ॥ २० ॥ 

आजन्मसमभ्यस्तादिदयादि । मम सोमदेवसूरेः संबन्धिन्या अस्याः प्रय- 
्षीभूतायाः सकाशात् मतिरमेदद्धिषेनुकायाः इदं प्रयक्षीभूतं सुक्तिपयः यशसिरक- 
काव्यक्षीरं सुछृतिनां विद्रननानां पुष्यः कला अभवत् । मतिखरभेः सूक्तिपयः काव्य- 
क्षीरमपि कस्मादमवत् । आजन्मसमभ्यस्तात् जन्मपयेन्तमाखादितात् तकीत् 
म्रमाणशाच्रात् तृणादिवे घासचर्वैणादिव्। सुक्तिक्षीरं बभूवेलर्थः। उपमारूपकालंकारादयं 

संकरारंकार इयर्थः ॥ १७} 

वाच इत्यादि । विरिष्टानां वाच एव वाप्य एव खस्य आत्मनः अतिश्ायिर्न अति 
रयवन्तं हेतु वक्तारमाहुद्वैवन्ति । कथंभूता वाचः । अनन्यसमद्रत्तयः न॒ अन्यसमा 
अपरकविसदृशी वत्तिः प्र्ृत्तियासां ताः तथोक्ताः । पुनः कथंभूता वाचः } कान्ता अ- 
तिमनोहरा अतिग्रोढिमयुक्ताः । अपरं कथंभूताः । उस्परेक्षिता र्ता इव यख वृक्षय 
द्द्यो रुताः शाखा वतैन्ते स श्रक्षो महान् भविष्यतीति । अनुमानालंकारः ॥ १८ ॥ 

वागिद्यादि । काव्यकरणे काव्यर्वनायां तावत् वाक् सयाघन्तश्च शब्दो विल 
क्यते । अपरं अर्थो वाच्ये च विलोक्यते तच कविसामथ्यं द्विविधम् । तथा चो- 
्म्--संस्कारोत्थं खमावोत्थं सामथ्यं द्विविधं कवेः । तत्र शाघ्ठाश्चयं पूर्वमन्यदात्मो- 
त्थसंश्रयम् ॥* एतत्रयं कान्यरचनायां सामग्यं विरोक्यते । तत्र चष सामग्येपु सध्ये 

द्य शब्दार्थलक्षण सामग्रयं सर्वेषामेव वक्तणां कवीनां समं साधारणं वर्तते। यतः स्वंसपि . 
कवयः सायन्तद्यायन्तच्षब्दवन्तो भवन्ति ¦ खखतिद्धान्ताजु सारेण अर्थं वाच्यं जान- 
न्ति। परं ठतीयं कविसामथ्यलक्षणं साम्यं भित्नरक्तिकम् । अतिश्याटकारः ॥ १९॥ 

लोक इत्यादि । सेको व्याकरणसशाघ्म्, युक्तिः व्रमाणदराचम , कटा लिखित- 
पठितादिरब्दाः सप्ततिसंख्याः, छन्द माचरव्णेभर्दन द्विदिधथ्, अटक्राराः शब्दा. 
कारा अथलंकारा्च, समयागमाः जिरजनिनिकपिलटकणचरकयादुकरादयानां सिद्धान्ता 

सर्वसाधारणाः सद्धिः स्मरताः कथिताः प्रतिपादिताः: इव् । ती्ूमार्म टव । यथा 

तीथमाय गङ्गादमाग ब्राह्मणाश्चलन्ति, चाण्डा अपि गच्छन्ति, नास्तितेत्र दोप्रः। 



१ आश्वासः] यशस्िखकचम्पूकाव्यम् । ` ७ 

अर्थो नाभिमतं शब्दं न शब्दोऽयै विगाहते । 
सीवृन्दमिव मन्दस्य दुनोति कविता मनः ॥ २१॥ 
जनानां विनोदाय बुधानां मतिजन्मने । 

 मध्यखानां न मौनाय मन्ये काव्यमिदं भवेत् ॥ २२ ॥ 
सुकविकथामाघुयेमवन्धसेवातिबृद्धजाञ्यानाम् । 
पिचुमन्दकन्दटीषिव भवतु सचिम॑द्विधोक्तिषु बुधानाम् ॥ २३ ॥ 

न गदं पमिति वा सतां कुवीत गौरवम् । 
कितु किचित्खसंबेयमन्यत्सुखमिव सयाः ॥ २४ ॥ 

तथा व्याकरणादिशाछ्लं जेनेन्द्रादिकं सवैरपि पवते, न त्च दोषः कोऽप्यसि । 
उपमालकारः ! २० ॥ 

अथं इत्यादि । कविता कवीन्द्रं मन्दख जडस्य कवेर्मनो दुनोति । अर्थोऽभि- 
मतं न शब्दम्; शब्दोऽथे न विगाहते प्रवेशं न करोति । मन्दसय नपुंसक खीव्रन्दमिव । 
यथा खीृन्दं भोक्त न शक्रोति तथा च अयुभविषुं न शक्रोति ! उमयशक्तिरदितत्वात्। 
उपमालकारः ॥ २१ ॥ 

दुजनानामित्यादि । अहं एवं मन्ये । कथमिति चेत् । इदं काव्यं इदं प्रयक्षी- 
मूतं यशसिलकनाम काव्यं दुजंनानां सिथ्याद्ठीनां विनोदाय कौतुकोत्पादनाय मवेत् 
भविष्यति । मध्यस्थानां मिश्रधर्मांणां मनाय न भविष्यति । तेऽपीदं पठिष्यन्ति इयर्थः । 
अतिशयाकंकारः ॥ २२ † 

सखुकवीत्यादि । मद्विथोक्तिषु अहं सोमदेवसूरिः आचार्यैः विधः प्रकारो येषां 
ते्मद्विधाः मद्िधानामुक्तयः शाछ्ाणि मद्विधोक्तयसतासु । बुधानां विद्रूजनानां सुचिर- 

भिलाषः श्रद्धेति यावत । भवतु संजायताम् । कथंमूता्नां बुधानाम् । सकविकथामाधु- 
य॑प्रवन्धसेवातिवद्रजाच्यानाम् शोभनाः कवयः व्याप्षश्रीहषमाघकालिदासादयस्तेषां कथाः 

राख्राणि तच योऽसो साधु्यम्रवन्धः कर्णाभरतग्रायरचना तसाः सेवा आस्वादनं तयां 

भमतिवृद्ं अतिप्रकषेमागतं जाच्यं जडत्वं येषां ते तथोक्तास्तेषाम्। मद्विधोक्तिषु काखि- 
व । पिचचुमन्दकन्दटीष्िव निम्बतरूपछवेष्विव । यथा मघुरमाखादयन् पुमान् कण्ठे 
जाच्यवान् मवति, तद्विनासाथं निम्बपत्राणि कटुकान्यपि भक्षयति, तद्धक्षणे तख कण्ठ- 

जडता विनश्यति, तथेदं यश्स्िर्ककाव्यम् अधीयानानां मूखत्वं विनदयति इति 
भावः । उपमार्कारः ॥ २३॥ 

न गद्यमिच्यादि । इदं काव्यं चयमिति च भणित्वा पयमिति वा अणित्वा सतां 
विद्रननानां गौरवमादरे न कुर्वन्ति । किंतु कि तर्हिं मणिला गारं कुर्वन्ति ह्याह । 

असन् काय्ये किचित् पूर अनिग्ैचनीयं अन्यत् मपरं सुखं परमानन्दलक्षणं वतैते । 



काग्यमाख । 

त एव कवयो रोके येषां वचनगोचरः । 
सपूर्नोऽपूयैतामर्थो यातयपुवै सपूवैतास् ॥ २९ ॥ 
ता एव सुक्वेबीचसिरश्वामपि याः श्रता: । 
मवन्त्यानन्दनिष्यन्दामन्दरोमाच्चहेतवः ॥ २६ ॥ 
न चेकान्तेन वक्रोक्तिः खमावाख्यानमेव वा । 
बुधानां प्रीतये कि तु द्वयं कान्ताजनेष्विव ॥ २७ ॥ 
अनुधेऽप्ुक्तियक्तिञे कवीनासुत्सवो महान् । | 
गुणाः किं न सुवणैस्य व्यज्यन्ते निकषोपले ॥ २८ ॥ 

कथभूतं खम् । खसंवेयं आत्मैवानुभवनीयम् । शिया इव । यथा भरिया: भुज्य 

मानाया यत्सुखं गं उक्तिगोचरं वचनगोचरं पद्यं चरणाद्यासनविन्यांससंजातं खं न 
भवति, किं तु अन्यत् खसंवेदं सप्तमं धादुक्षरणे सुखं भवति । उपमाठंकारः ॥२४॥ 

त पवेत्यादि । लोके संसारे त एव पुरुषाः कवयः कथ्यन्ते । येषां पुरुषाणां 
वचनगोचरः सपूरवैः सवेलोकप्रसिद्धा्थः अपूर्वैतां याति प्राप्रोति । अपूर्वो अथः अप्र 
सिद्धः अर्थः सपू्वैतां याति अनुभूतमिव चमत्करोति । अतिशयाख्कारः ॥ २५ ॥ 

ता एवेति । ता एवं खक्वेवौचो भवन्ति याः श्रता आकणिताः सलः तिरशा- 
मपि पद्यूनामपि [आसतां तावन्मनुष्याः] आनन्द निष्यन्दामन्दरोमाच्चहेतवो भवन्ति । 

आनन्दः परमानन्दलक्षणं सौख्यं तख निष्यन्दः क्षरणम् आमन्दनिष्यन्दश्वामन्दो नि- 
विडो योऽसो रोमाब्रो रोमहर्षणं आनन्दनिष्यन्दामन्दरोमान्नौ तयोर्दैतवः कारणानि भ- 

-वेन्ति । अतिक्यालंकारः ॥ २६ ॥ 

न चेत्यादि । एकान्तेन वकोक्तिश्वतुराखपालंकारविशेषश्व खभावाख्यानमेव क 
खभावाख्यानं चित्तापेणं जातिनामारंकारश्च । बुधानां विद्रजनानां प्रीतये दषौय रेम्णे 
च न भवति । किं च द्वयं वक्रोक्तिः खभावाख्यानं च बुधानां प्रीतये भवति। का- 
न्ताजनेष्विव । यथा कान्ताजनेषु एकान्तेन वक्रोक्तिः कुटिर्वचनं प्रीतये न भवति, 
खभावाख्यानं वातित्रीडतया खासिग्रायापणं च प्रीतये न भवति । किंतु द्वयं प्रीतये 
मवति किंचिद्रकोक्तिः, किंचित्खभावाद्यानम्, एतद्धयं पिभरं प्रीतये मवति ङ्कारः 
रसप्रधानम् । उपमाल्कारः ॥ २७ ॥ 

यवुधेत्यादि । अबुधेऽपि अपण्डितेऽपि परम् । उक्तियुक्तिजे उक्तीनां युक्ति जा- 
नातीति उक्तियुक्तिन्ञस्तम्मिन् । कवीनां विद्रननानां महानुत्सवो भवति । असुमेवार्थ 
आक्षेपेण द्रढयति--सुवर्णसख गुणाः वणिक्रा निकषोपले कपपर्िकरापाप्राणे किं न व्यव्य- 
न्ते । अपि तु व्यज्यन्त एव । आशक्षेपाटंकारः । उक्तं च-“उक्तिर्यत्र प्रतीतिर्वा 
प्रतिषेधश्च जायते । आचक्षते तमाक्षेपमटंकारं बुधा यथा" ॥ २८ ॥ 



१ आश्वासः] यदसिरकचम्पूकाव्यम् । ९, 

अवक्तापि खयं शोकः कारम काव्यपरीक्षकः । 

रसपाकानभिक्ञोऽपि भोक्ता वेत्ति न किं रसम् ॥ २९ ॥ 

वृथा वक्तुः श्रमः सर्वो निर्विचार नरेश्वरे । 
प्राज्यभोज्यविधिः कः स्याच्तणखादिनि देहिनि ॥ ६० ॥ 
यः पाथिवत्वसामान्यान्माणिक्यादमसमागमः । 
पार्थिवः पाथिवो नुनं वृथा तत्र कवेः श्रमः ॥ ३१ ॥ 

अङ्कनावद्विरोऽगण्याः प्रायेणान्यपरिहदात् । 
खयं विचारशून्यो हि मरसिच्या रज्यते जनः ॥ ६२ ॥ 

य॒ ख्यं कवते नैव यश्चोक्तो मूढधीश्चरः । 
मरणादपि दुःखाय काव्यकीतिस्तयोः पुरः ॥ ६६३ ॥ 

अवक्तापीत्यादि । लेकः खयं अवक्तापि अकविरपि कामं यथेष्टं काव्यपरी- 
क्षको भवति कान्यगुणदोषज्ञायकः स्थात् । असुमेवाथं आक्षेपेण व्रढयति-रसपाकानः 

भिज्ञोऽपि शकैरापाकख अविन्ञायकोऽपि मोक्ता आखादकः पुमान् किं रसं न वेत्ति । 
अपि तु वेत्ययम् । उक्तिनामा आक्षेपारंकारः ॥ २९ ॥ 

तथेत्यादि । निविचारे नरेश्वरे विचाररदिते राजनि वक्तुः कवैः सर्वोऽपि परिश्रमः 
[किं पुनः स्तोकोऽप्यायासः] बरथा निरर्थको निष्फलो मवति । तृणखादिनि धासचर्वणि 
देहिनि पशौ प्राज्यभोज्यविधिः प्रचुरघृतभोजनविधानं कः स्यात् । अपि तु न कथिदपि 
खादिलर्थः । अयमप्याक्षेप एवं !\ ३० ॥ 

य इत्यादि । यः पार्थिवो नरेन्द्रः पाथिवत्वस्य सामान्यात् माणिक्याद्मसमागमो 
= भवति ननु माविशेषरहितभावात् । तत्र पाथिवे राजनि क्वेः कवीन्द्रय सर्वोऽपि 
श्रमः कान्यस्चनाप्रयासो ब्रथा फल्गुमंवति अन्तमैडु स्यात् । रूपकाटकारः ॥ ३१ ॥ 

अङ्गनावदित्यादि । गिरो वाप्यः ्रयेण बहुल्तया अन्यपरिग्रहात् विद्रननखी- 
कारादगण्या माननीया भवन्ति एतत् शाघ्ं एते विद्वांसः पठन्ति, इदं राच विशिष्ट 
भवतीति काव्यं मानयन्ति । किंवत्। अद्कनावत् । एषा घ्री अनेन राज्ञा परिश्रहीता 

वतेते तहिं एषा ची अतीव रचिरा भविष्यतीति मन्यते) अमुमेवार्थान्तरन्यासेन 
द्टयति--हि यस्मात् कारणात जनो रोकः खये आत्मना विचारशन्यो ऽपि निर्विवेको- 
ऽपि प्रसिच्या कृत्वा रज्यते रागं करोति ! अर्थान्तरन्यासालंकारः ॥ ३२ ॥ 

य इत्यादि । यः पुमान् खयं आत्मना नैव कवते न नवीनं कान्य करोति, यश्च 
पुमान् उक्तौ परकीयशाच्ने मूढधीश्वरः व्याल्यानकती न भवति, तयोर्यो; पुरुषयोः 

२ 



१० कृाव्यमाख । 

अन्तःसारं भवेद्रलं बहिः काचं च सुन्दरम् । 
यथा तथा कवेः काव्यमकवेश्च विभाव्यताम् ॥ १४ ॥ 
निःसारख पदाथैख प्रायेणाडम्बरो महान् । 
न हि खर्णे ध्वनिसतादकंसे यादक्मजायते ॥ ३९ ॥ 

काव्यकथा त एव हि कतेवयाः साक्षिणः समुद्रसमाः । 
गुणणमन्तनिदधति दोषमलं ये बहि कुर्वन्ति ॥ ६६ ॥ 
आत्मधितेवैस्तु विचारणीयं न जातु जा्यन्तरसंश्रयेण । 

£ णनिर्वर्णवि ¢ € ̂~ $ सुवणैवणैख दुवेणेनिंवंणैविधौ बुधानां सुवर्णवणख सुधानुबन्धः ॥ २७ ॥ 
पुरः -अमरे कान्यकीर्तिः काव्यप्रशंसनं मरणादपि दुःखाय मवति दुःखनिभित्तं खात् । 
जायल्कारः } ३३॥ 

अन्तःसारमिल्यादि । यथा रतं अन्तःसारं भवेत्, काचं च बदिबोहये खन्दरं 
मनोहरं भवेत् , तथा यथासंख्यं कवेः सुकवेरकवेशच कुकवेः काव्यं विभाव्यताम् । विचायै- 
तामिति यावत् 1 उपमालंकारः ॥ ३४ ॥ 

निःसारस्येत्यादि । निःसार निकृष्टय पदार्थख वस्तुनः प्रायेण बहुल्तया 
महान् गुरुतर आडम्बर आटोपः प्रजायते उत्पद्यते । खे कनके तादक् ताच्शो 
ध्वनिः ब्दो न प्रजायते नोत्पद्यते, यादृक् ध्वनिः कंसे धातुविकृतिविशेषे प्रजायते 
उपपद्यते । कथम् । हि स्फुटमिति शेषः । दष्ान्तालंकारः ॥ ३५ ॥ - 

कान्यकथास्वित्यादि । काव्यकथा काव्यपरीक्षाख त एव पुरुषाः साक्षिणः 
प्रतिभुवः कतेन्याः करणीयाः । ते के । ये ससुद्रसमा भवन्ति महार्णवतुल्या भवन्ति । 
ये साक्षिणो गुणगणम् ओदायादिगुणरलसमूहम् अन्तमध्ये निदधति धरन्ति, ये च् 
साक्षिणो दोषं कल्मषं बहिः केवैन्ति निष्कासयन्ति । कथम् । हि स्फुटमिति रषः । 
उपमालंकारः ॥ ३६ ॥ | 

आत्मस्थितेरित्यादि । आत्मस्थिते्निजखरूपानुसारेण वस्तु काल्यादिकं बि- 
चारणीयम् । जाद कदाचित् जाखन्तरसंश्रयेण अपरवस्तुपरवस्त्वाश्रयेण न विचारणी 
यमेदयर्थः । न यथा तकशाख्रपरीक्षाविषये व्याकरणग्राच्लपरीक्षा न कवव्या, व्याकरण- 
दाघ्नविषये तकंशाच्रपरीक्षा न कतव्य । किं तर्हि तर्केण तकख, व्याकरणेन व्याकर- 
णस्य, काव्येन काव्यस्य परीक्षा कर्तव्या । यथा अयं तकः समीचीनो न भवति 
काव्यामतः, इदं काव्यं समीचीनं न भवति तर्कस्याम्रतः । दुर्वणैनिरवर्णविधौ रूप्यप- 
रीक्षाविधाने इवर्णवर्भैख अनुबन्धः परीक्षा बुधानां विद्रननानां सुधा द्रथैव भवति । 
दृष्टान्तालंकारः ॥ ३५ ॥ 

१. मभि" मु? 



१ जश्वासः] यरस्तिल्कचम्पूकाव्यम् । ११ 

गुणेषु ये दोषमनीषयान्धा दोषान्गुणीकर्वुमथे्ते वा । | 
श्रोतुं कवीनां वचनं न तेऽहोः सरस्वतीदोदिषु फोऽधिकारः॥ २८ ॥ 
अयं कर्विनैष कविः किमत्र हेतुपरयक्तिः कृतिमिधिभेया । 
शरोत्रं मनश्ात्र यतः समथ वागथेयो रूपनिरूपणाय ॥ ३९ ॥ 

कविताये नमस युद्रसोहासितारयाः । 
कुवन्ति कवयः कीतिरतां ठोकान्तसंश्रयाम् ॥ ४० ॥ 

निद्रां विदूरयसि शास्रं सुणस्सि 
सर्वेन्दिया्थमसमथविधि विधत्से । 

चेतश्च विभ्रमयसे कविते पिशाचि 
रोकस्तथापि सुकृती लदनुप्रदेण ॥ ४१ ॥ 

गुणेष्वियादि । गुणेषु ओदायैसमताकान्यादिषु ये पुरुषाः दोषमनीषया स- 
ण्डितादिदोषबुद्या अन्धाः निर्विवेकिनो भवन्ति, अथ वा दोषान् खण्डितव्यसतसंबन्धा- 
दिदोषान् गुणीक्ं ईरते अगुणान् गुणीकर्तुं समथी भवन्ति, ते पुरषाः कवीनां सु- 
कवीनां कचनं वाक्यं श्रोतुमाकणितुमहौ योग्या न भवन्ति । यु क्तोऽयमर्थः । सरखवी- 
द्रोदिषु सरखतीं द्यन्ति ते सरखतीद्रोहिणस्तेषु । भारतीभक्रेष्वि्यर्थः । कोऽभि- 
कारः । श्रोतुं न कशिदधिकारो नियोग इयर्थः । आशक्षेपाठकारः ॥ ३८ ॥ 

अयमित्यादि । अयं कविः सत्छविर्भवति ¦ एष प्र्क्षीमूतः किमे भवति। 
कृतिभिविद्रद्धिः अत्र अस्मिन् कन्यराच हैतुपरयुक्तिर्ैतुप्रयोगो विचारो विधेया किम्। 
अपितुन विधेयेदर्थः। यतः यस्मात् कारणात् वागर्थयोः रूपनिरूपणाय खशूपवि- 
ज्ञानाय श्रोत्रं ध॒तिर्मेनधित्तं च समथं वतैते । यथासंल्याटंकारः ॥ ३९ ॥ 
कवित इत्यादि । तसे जगत्रसिद्धाये कविताये नमः नमस्कारो भवतु) तयै कसै। 

यद्रसोषछठासिताज्ञयाः कवयः यखाः कविताया रसोभसुरागः यद्रसः यद्रसेन उद्यतो 
द्धि प्रापितः आशयधित्तं येषां तथोक्ताः यद्युरागवधितचित्ताः कवयः विद्वांसः कीतिंरतां 
कीर्तिरेव लता वटी खगौर्दिफलदायिका कीतिकता तां किलां लोकान्तसंश्रयां तेरो 

` कयपयेन्तव्यापिनीं ्वैन्ति विदधति । अतिशयवद्रूपक्रालंकारत्वात् संकरोपमाकंकारः।४० 
निद्रामित्यादि । हे कविते हे पिशाचि हे व्यन्तरि, त्वं निद्र विदूरयसि खप् 

विनाशयसि । शा्रसं रुणत्सि प्रतिबन्धिका भवसि । सर्वेन्धिया्थं स्पदनरसनघ्राणचक्षुः- 
्रोज्ाणामिन्धियाणामथं स्पदौरसरूपगन्धशन्दादिकं असमर्थविधि निर्वखविधानं विधत्से 
क्रोषि । तथा चेतश्च मनो विभ्रमयसे. भान्तिमुत्पादयसि । एतावदोषवती भवती तवं 
वर्तसे । तथापि खोकः त्वेद्ुप्रहेण त्वस्रसादेन सुकृती पुण्यवान् भवतीति । विषमा- 
ककारो निद्रास्लुतिवां ॥ ४१ ॥ 



कतमतिविस्तरेण । 
 -असि खलिविरैव सकलाश्च्ैकयत्रे भरतक्त्रे चतुवेगेमार यो ॥५4 
प्रसूतः समस्तपशसलमदीव्यारुकरणमूतः सुररोकमनोरथाविधे . शयो 
नाम धाम संपदो जनपदः | 

यत्र महानृपतय इव गोमण्डलबन्तः, चकर्वसिश्चिय श्व महिषीसमा- 
कुलाः, भरतमयोगा इव सगन्धवौः,-सुगतागमा इवाविकल्यप्रधानाः, का- 

कृतमतिविस्तरेणेत्यादि । अतिविस्तरेण इतं पूर्णम् अतिवर्णनयाखम् ॥ 
ख निश्चयेन इदेव भरतक्ेत्रे जम्बूद्रीपसंबन्धिनि भरतक्षेत्रे । न तु धात्कीख- 

ण्टपुष्करार्थसबन्धिनि । यौधेयो नाम जनपदोऽसि वियते । कथंभूते भरतक्षेतरे । 
सकलश्वरयेकपात्रे यथोक्तविरोषणविरिषटे सकलानि समग्राणि आश्वयाणि केवरन्नानो- 

स्यादिकुतूहलनि तेषां एकमद्वितीयं पात्रं तत् यथोक्तम् तस्मिन् । कथेभूतो यं- 
घेयो नाम देशः! चतुर्व्मार्गणोपकरणप्रसूतः चत्वारश्च ते वगौशव धमोौर्थकाममोक्षरक्ष- 
णास्तेषां मागैणोपकरणानि जिनग्रासादजिनप्रतिमादीनि तेषां प्रसूतं उतपत्तरयत्र स तथो- 
त्तः । अपरं क्थभूतो यौधेयो नाम देशः। समसग्ररासमही बरयाटंकरणभूतः समस्तानि 
परिपूर्णानि प्रशस्तानि प्ररंसनीयानि महीवर्यानि प्रथ्वीमण्डलानि तेषां अलंकरणमूतः 
आभरणसदरः । अपरं कथंभूतो योधेयः । यथोक्तविरोषरणविरिष्टः सुरलोकमनो- 
रथाविधेयः सुरलोकसय सखर्गसख मनोरथाः अभिलाषाः अविधेयाः अकतैव्या यस्िन् 
देरो स॒ तथोक्तः । भूयः कथंभूतोऽपि योधेयः; । संपदो धाम लक्ष्याः मन्दिरम् 

यत्र यस्मिन् यौधेयदेर भ्रामाः सन्तीति कियाकारकसंबन्धः । कथंभूताः प्रामाः । 
गोमण्डलवन्तः गावः सुरभयो मण्डलाः शुनकस्ते विदन्ते येषु म्रामेष ते गोमण्डलं 
वन्तः । क इव । महानृपतय इव महामण्डेश्वरा इवे । यथा महानृपतयो गोमण्डल- 
वन्तः प्रथ्वीवल्यसंयुक्ताः भवन्ति । पुनः कथंभूताः यमाः । महिषीसमाकुला मि 

षीभिर्गवैरीमिः समाकुलः संयुक्ताः । का इव । चक्रवततिभ्रिय इव सावमामलक्ष्य 

इव । यथा चक्रवततिश्रियो मदिषीसमाकुलः पटरमहादेवीभिः समाकणः सहिता 

भवन्ति । पुनः कथंभूता ग्रामाः । सगन्धर्वा अश्वसंयुक्ताः । कं इव । भरतग्रयोगा दवे 
संगीतशास्ाणीव । यथा मरतग्रयोगाः सगन्धर्वा गन्धैः सहिता भवन्ति । पुनः कथं 

मूताः प्रामाः । अविकल्पप्रधानाः अवीनां कत्पाः समूहाः प्रधाना मुष्या येषु ् रामघु 
तेऽबिकस्पप्रधानाः । क इव । सुगतागमा इव वेद दाघ्राणीव । यथा सुगतागमाः अवि- 

` कट्पमानखगपुण्यपापग्रकृतयश्व भवन्ति । तथा च वक्षयति-- नाहं नैव परो न कमं 
भिरिह प्रायेण बन्धः क्रचिद्धोक्ता प्रे्यन तत्फल च वदैदित्थं सवराद्रो यदि। 

कस्मादेष तपःसमुदयतमनाशैत्यादिके वन्दते कि वा तत्र तपोऽसि केवलमसौ धृतैर्जये 
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मिनीनितम्बा इव करभोरवः, श्र॒तय इवाजसंजनितविस्ताराः, श्रमणा इव 
जातदूपधारिणः, वृहस्पतिनीतय ईवादेवमातरकाः, मागवता इव प्रतिपश्र- 
कृष्णभूमयः, सांख्या इव समारितप्रकृतयः, हरमौख्य इव सुलमजकाः, 
संकषैणरणकेख्य इव दर्वहुखाः, ब्रह्मवादा इव प्रपश्चितारामाः, महायो 
गिन इव कषत्रज्ञपतिष्ठाः;, सलिकनिधय इव विद्ुमच्छन्नोपल्याः, स्वग॑व- 

वितः ॥ पुनः कथ॑भूताः ग्रामाः। करभोरवः करभैरुषः उरवो गरिष्टाः। क इव । कामिनी- 
नितम्बा इव। यथा कामिनीनां नितम्बाः कटीपश्वाद्भागाः करभोरवः करभस्येव उद्टस्येव 
उरवः सक्थीनि येषां नित्म्बानां ते करभोरवः । पुनः कथंभूताः म्रामाः । अजसंज- 
नितविस्ताराः अजैद्छगेः संजनितः सम्यक् प्रणीतो विस्तारो येषु ते अजसंजनित- 
विसाराः । का इव । श्रतय इव । यथा श्रुतयो वेदाः अजेन ब्रह्मणा संजनितविस्ाराः 
भवन्ति । अपरं कथमूताः भ्रामाः । जातङूपधारिणः इवेणैधारिणः । क इव । श्रम- 
णा इवं । यथा श्रमणाः जातरूपधारिणो भवन्ति । पुनः कथंमूताः मामा: । अदेव- 
मातृकाः नदीजठनिष्पन्नसस्योपजीविनः । का इव । वबृहस्पतिनीतय इव । यथा 
बुहस्पतिनीतयश्वावौकशाघ्राणि देवं सवेज्ञादिविशेषं न मन्यन्ते । पुनः कर्थ॑भूता मरामाः। 
प्रतिपन्नकृष्णभूमयः प्रतिपन्ना अङ्गीकृता कृष्णा इयामवणा क्षित्रभूमिरैरोपजीवैयैघ ते 
तथोक्ताः । क इव । भागवता इव वैष्णवा इव । यथा भागवताः कृष्णभूमि द्रारव- 
तिक्षेतरं षण्मासं सेवन्ते । पुनः कथंभूता रामाः । समाध्रितग्रकृतयः समाश्रिता अङ्गी- 
करता प्रकृतिः अष्यदरमेदभिन्ना दल्जीविकादिका प्रकृतिः प्रजा यैस्ते तथोक्ताः । क 
इव । सांख्या इव । यथा सांख्याः समाध्रितप्रकृतयो भवन्ति समाश्रिता म्रधानापर- 
नामा वहुधातापरनामा चुविशतिभेदभिन्ना सत्वरजस्तमोप्रकृतिका ज्ञानवती च- 

तर्विरतिभेदभिन्रा यस्ते । पुनः कथंभूता ग्रामाः । खलभजलाः सुखुभानि जलानि 
उह्कानि येषु ते तथोक्ताः ! क इव । हरमौलय इव श्रीमहादेवसुकटानीव । यथा हर- 
मलयः सुलभजडा जढवन्तो भवन्ति । उल्योरेक्यम्। अथवा हरमौखयो गङ्गाधरलात् 
पुलभजसखाः । उक्तं च--श्वीषु धन्याच्र गङ्गैव परभोगोपगा भरिया । रल्नमाटेव सोष्टासं 
ध्रियते मूध रभुना ॥ पुनः कथंभूताः ग्रामाः । ह्वहुलाः दलेमितरवेहुगः दलब्हुला 
कर इव । सकरषेणरणकेखय इव । यथा संकषैणरणकेलयः संकषेणसय बलभद्रस्य 
(णकेकयः संग्रामक्रीडाः हल्बहुलः सीरबहुला स॒ न्ति । उभयपक्षेति वा हल्वहुलाः । 
पनः कथंभूताः अमा: । प्रपचितारामाः प्रप्िताः विस्तारं नीता आरामा उपवनानि 
षु ते तथोक्ताः । के इव । ब्रह्मवादा इव 1 यथा ब्रह्मवादा वेदान्तवादाः प्रपञ्चितो 
वेस्वारं नीत आरामो विदा येषु ब्रह्मवादेषु ते प्रपञ्चितारामाः । पुनः कथंभूता मामा: । 

त्रज्प्रतिष्ठाः क्ित्रज्ञानां हसाजीवानां प्रतिष्ठा शोभा येषु ते तथोक्ताः । क इव ) महा- 
गीगिन इव यथा महायोगिनो गौतमखामिप्रश्तयः क्षेच्रज्ञप्रतिष्ठाः भवन्ति आत्मनि 
दीका भवन्ति । पुनः कथंभूता रामाः । विद्रमच्छनोपश्चल्याः विविधद्टमर्विभिः पक्षि- 



१.४ कृान्यमाख | 
[, 

सतय इवातिथिप्राथनमनोरथाः, गगनमागां इव नक्षत्रद्विजराजिनः, कठ- 
्रुचकुस्मा इव॒ भवृकरसंबाधसहाः, सुरेधरसेना इव स्वाम्यनुरक्ताः, 
सोराज्यदिवसा इव निष्कण्टकमहीभागाः, वियदापगाप्रवाहा इव विगतो- 

पसीमानः, सकर्जगनिरमाणमदेशा इव सवेजीविनः, सुहृद इव च 
परर्परपरमामिजात्याः कुङ्कटसंपात्याः सन्ति मामाः | 

भिव उपटक्षितानि दमाणि तैश्छत्रानि आच्छादितानि उपशल्यानि ग्रामान्तिकायेषु ते 
तथोक्ताः । क इव । सलिलनिधय इव समुद्रा इव । यथा सलिर्निधयो विदरमेः प्रवा- 

ऊेश्छननोपशचस्या भवन्ति । पुनः क्थभूता यामाः । अतिथिभ्राथनमनोरथाः अतिथीनां 
मुनीनां प्ापूर्णकानां वा प्रार्थने याचने मनोरथा अभिलाषा येषां ते तथोक्ताः । का इव। 
खगेवस्ततय इव 1 यथा खगेवसतयः खगभवनानि अतिथिग्रार्थनमनोरथाः कुरनन्दना- 
भ्यर्थनमनोरथाः भवन्ति । पुनः कथंभूता आरामाः 1 नक्षत्रद्विजराजिनः क्षत्राश्च राजपुत्रा 

- द्विजाश्च बाह्यणाः तैस राजन्ते शोभन्ते इत्येवं सीख नक्ष्रद्धिजराजिनः। क इव 1 गसन- 

माग इव । यथा आकाङ्मागीः नक्षतरैरश्चिनीषरश्तिभिर्दिजश्च पक्षिभिश्च राजन्त इत्येवं- 
रीलयः 1 पुनः कथंभूताः मामा: । भवैकरसंबाधसदहाः भवुरेन्द्रस्य करस भागघेयसय 
संबाधं पीडां सहन्ते भ्वैकरसंबाधसदाः । क इव । कलव्रकुचकुम्भा इव । यथा कठ- 
चणा कमनीयकामिनीनां कुचकुम्भाः सनकर्याः मतकरसंबाधसहाः पत्युः पाणिसं- 

मरदेक्वमाः भवन्ति । पुनः कथंभूता रामाः । खाम्यनुरक्ताः खामिनिं पालके राति 
अनुरक्ता भनुरागिणः प्रीतिमन्तः का इव । सुरेश्वरसेना इव । यथा सुरेश्वरसेना इन्क- 
टकानि खाम्यनुरक्ताः तारकमारणाथं कार्तिकेयानुरक्ताः भवन्ति । पुनः कथंभूताः 
ग्रामाः } निष्कण्टकमदहीभागाः निष्कण्टकाः बद्रखदिरकिङ्करीरहिता महीभाग मूमि- 
म्रदेशाः येषां ते तथोक्ताः । क इव ¦ सौराज्यदिवसा इव! यथा सौराज्यदिवसाः शोभन- 
नरेन्द्रसेयुक्तराज्यादिना निष्कण्टकभूमिभागाः छुद्रशत्रुरहितभूमि प्रदेशा भवन्ति । पुनः 
कथंभूता भ्रमाः । विगतोपलसीमानः पाषाणरहितसीमानः । क इव ! वियदापगाप्र- 

वाहाः इव । यथा वियदापगाप्रवाहा गङ्गानदीप्रवाहाः विभिंहससारसचक्वाकादिमिर्भताः 

प्राप्ताः उपलानां गण्डडेलानां सीमानो येषु ते विगतोपलसीमानः। पुनः कथभूताः ग्रामाः । 
स्वैजीविनः सरवै राजतापसपक्षादिभि्जीव्यन्ते उपजीव्यन्ते सर्वजीविनः । क इच । सक्र- 
लजगन्निमोण्रदेशा इव । यथा सकल्जगन्निर्माणप्रदेरा सकलख समसस जगपोऽधो- 
मध्योध्वैनिमोणप्रदेशाः निष्पादनग्रदेशाः सर्वैजीविनश्वातुगैतिकप्राणिवर्मसहिता भवन्ति 
कथंभूताः भामाः । परस्परप्रमाभिजालयाः परस्परमन्योन्यं प्रेम्णा लेहेन अभिजाया 
मनोहराः} के इव । सुहृद इव । यथा सुहृदो ऽभीष्टवर्गाः परस्परं प्रेमवन्तो भवन्ति ! चकार 
उक्तसमुचयारथः । अपरं कथेभूताः । ऊुकुटसंपालाः कुङटैसताप्रचृडः उङ्गीय सम्यक 
प्राप्यन्ते । क्क टसेपात्याः सन्ति प्रामाः । केष उपमाससुचयश्वाटंकारः ॥ 
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अपि च विकचकर्णो्पस्पधितररुश्षणाः केठितालक्षणत्कनकमयकङ्णाः 
सरसनखरानिविच्छुरितभुजमण्डाः काश्चिकोह्टासवशदर्ितोरुथलः खैर- 

संजल्पनसेरविम्बाधराः कणीकण्टूमिषोद्रस्तिककषान्तराः प्रथुनितम्बवश्- 
स्सर्हरहगतिविक्रमाः सहजश्रङ्गाररसभरितसुखविभ्रमाः पीनकुचकुम्भ- 

अपिच विकचकर्णोत्परस्पर्थितरेश्षणा इत्यादि । यत्र यसिन् यौ- 
घेयदेरे राच्िप्रेषु राचिक्षितरेषु यान्सो गच्छन्यः गोपिकाः गोपाङ्गनाः दखजी- 

चभायौः पान्सार्थैषु पथिकसमूहेषु क्षणं युद्रतैमेकं नयनोत्सवं नेत्रानन्दे कुर्वते 
छजन्ति । पुनः पश्वािरं दीधेकार्मामरणपयन्तं तापं ॒विप्रलम्मसंभवसंतापसु- 
पाचिन्वते पुष्ट नयन्तीति क्रियाकारकसंबन्धः । कथंभूता गोपिकाः । विकवकर्णो- 
त्पलस्पधितरलेक्षणाः विकचानि विकसितानि उत्फुह्ानि यानि कर्णोत्पलानि कर्ण- " 
मण्डलकुवलयानि तैः सह स्प्न्ते उपमां धरन्तीव्येवैशीलानि तरखानि चप- 
लानि कर्णीन्तविश्रान्तानि च तानि रक्षणानि लोचनानि यासां गोपिकानां तास्थोक्ताः। 

अपरं कर्थभूताः गोपिकाः । केटितालक्णत्कनकमयकङकणाः केल्या कीडया योऽसौ 
तालः परस्परकरताडनं तेन क्रणन्ति शब्दं कुर्वन्ति यानि कनकमयानि सुवर्णघरितानि 
कङ्कणानि करवलयानि यासां तास्तथोक्ताः । पुनः कथंभूताः गोपिकाः । सरसनखरा- 
जिविच्ुरितमुजमण्डलः सरसाः सान्द्राः प्रियदत्ताः याः नखराजयो नखक्षतभ्रेणय- 
स्तामिधिच्छुरितानि मण्डितानि भुजमण्डलानि वा वष्रीपरदेशा यासां तास्तथोक्ताः । 
अपरं कथंभूता गोपिकाः । काञ्चिकोह्मसवरदरितोरस्थलाः काश्चिकाः कटिमेखलासा- 
साष्घद्सवशेन उन्नयनकरणात् दरितानि अरकटीकृतानि उरःस्थलनि वक्षःस्थल्प्रदेशानि 
याभिसास्तथोक्ताः । भूयोऽपि करथभूता गोपिकाः । स्ैरसंजल्पनस्मेरविम्बाधराः 
सखेरं संजत्पनेन यथेष्टं परस्परसंमाषणेन स्मेरा ईषद्वाससहिता भिम्बाधराः पक्रतिण्डुके- 
रीफलाकारा अधरा दन्तच्छन्दा यासां तास्थोक्ताः । पुनश किंविशिश गोपिकाः । 
कर्णकण्डूमिषोद्रलितकक्षान्तराः कर्णकण्टरमिषेण श्रवेणखजनछृटेन ऽद्रकितानि दर्चि- 
तानि कक्षान्तराणि बाहुमूखनि याभिसासथोक्ताः । पुनरपि किंविशिष्टा गोपिकाः । 
पृथुनितम्बवरास्ललषटहयतिविक्रमाः प्रथवो विस्तीणौ ये नितम्बाः कटिपश्वाद्धागा- 
सद्ररोन स्खलन्तः अस्खलन्तः प्रस्खलनं कुरवेन्तो कटहगतिविक्रमाः कलितगम- 
नपादक्षेपाः यासां तास्थोक्ताः । भूयोऽपि किंविरि् गोपिकाः । सहज ङ्गारर- 
सभरितसुखविभरमाः सहजः खाभाविको योऽसौ ङ्गाररसः तेन भरिताः पुष्ट 
नीता मुखविश्रमाः वक्रकमलहावा यासां तास्तथोक्ताः । पुनरपि किंविशेषणविरिष्टा 

गोपिकाः । पीनङचकरुम्भदर्षनरुरत्कश्चुकाः पीना नातिस्थृला नातिङृशा नातिदीषौः 
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दर्न्ररत्कश्चकाः शाखिवपरेषु यान्त्यः क्षणं गोपिकाः पान्थसार्थेषु नयनो 

त्सवं कुर्वते यत्र तापं पुनशिरसुपाचिन्वते । 
स यौधेय इति ख्यातो देशः कषत्रेऽसि भारते 1 
देवश्रीसखधैया खगैः सषा सृष्ट इवापरः ॥ ४२ ॥ 
वपचक्षेत्रसंजातससयसंपत्तिबन्धुराः । 
चिन्तामणिसमारम्भाः सन्ति यत्र वसुंधराः ॥ ४३ ॥ 

कवने य॒त्र नोप्तस खलस्य न विगाहने । 
विगाढसय च धान्यस्य नारं संग्रहणे प्रजाः ॥ ४४ ॥ 

दानेन वित्तानि धनेन यौवनं यदोमिरायूषि गृहाणि चाधिभिः। 
मजन्ति सांकर्यमिमानि देहिनां न यत्र वणौश्रमधर्मवृत्तयः॥ ४९॥ 

नातिदखा वतुंलकारा मिटिता ये ु चङुम्भाः सनकल्शास्तेषां दर्पेण लुत्नामेन वरुः 
द्तखण्डीभवन्ति कञ्चकानि कूर्पीसका यासां तास्तथोक्ताः । व 

म्भसंदरितो जादयरुकारः ॥ ४ 
स इत्यादि । जगस्मसिद्धो यौधेय इति नाप्ना ख्यातः प्रसिद्धो देशो भारते कषत्रे ' 

भरतक्षत्रे असि वियते । कथंभूतो देशः । उस्यरक्षते-देवश्रीस्पथया इन्द्र 
दष्यया कत्वा खषा ब्रह्मणा अपरो द्वितीयः खगों देवलोकः खष्टो निर्मित इव 
उत्प्क्षाठकारः ॥ ४२॥ 

वपत्रेलयादि । यत्र यस्मिन् यौधेयदेशे वसुंधराः भूमयः सन्ति वियन्ते । करथ- 
भूताः वसुंधराः । वपत्रक्ित्रसंजातससखसंपत्तिवन्धुराः उप्यन्ते वपत्रानि नतु सित्भू- 
तानि खेटने रहितानि यानि क्षेत्राणि सस्याधिकरणानि तेषु संजाता उप्र या 
सखयसंपत्तिः कणसंपत् तया बन्धुराः मनोहरा यासास्तथोक्ताः । पुनः कथभूता वम्. 
न्धराः । चिन्तासमणिसमारम्भाः चिन्तामणिभिः समः सदराश्चिन्तितफलदायित्ात् आ. 
रम्भो यासां तासथोक्ताः । उपमारंकारः ॥ ४३॥ 

खवन इत्यादि । यच यसिन् यौधेयदेरो प्रजा लोकाः उप्तय वाजित भ्रा 
न्यस सस्यस्य लवने छेदने न अट न समथा भवन्ति । दूनसय दठेदितख धन्यस 
विगाहने मर्दने न अलं न समथ भवन्ति । विगाठस्य च मर्दित धान्यस्य च संग्रट्ण 
खीकरणे न अलं समथ न भवन्ति ¦ दीपकाटंकारः ॥ ४५ ॥ 

द्ाननेत्या{द् । यत्र यस्मिन् योधेयदेशे देहिनां प्राणिनां इमानि प्रयक्षीभू- 
तानि वस्तूनि सांकयं मिश्रतां भजन्ति सेवन्ते । इमानि कानि । वित्तानि धनानि दानेन 
विध्राणयन सांकय भजन्ति । धनेन चित्तेन यौवनं तारुण्यं सांकर्यं भजति । अं 
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तत्र तद्विकासिनीविरसलरसमानसानाममरकुमारकाणामनारम्बे नभ- 
खवतरणमारमचिद्ोचितरुचिभिः, उपहसितशिशिरगिरिहराचररिखरेः, भ- 
टनितरनिविष्टविकटसटोत्करकररिस्ुसमीपसंचारचकितचन्द्रमृगविरोच- 

नरुचिविकचकरुवख्योपदासिभिः, भरुणरथतुरगचरणाश्चण्णक्षणमाजविश्रमेः, 
अम्बरचरचमूविमानगतिवक्िमविधायिभिः, अनवरतविहरद्विहायश्चरचक्र- 

वशाद्विभक्तिपरिणामः } य्ोभिः पुण्ययुणेरायूंषि जीवितानि सांकर्यं भजन्ति । चकार 
ृहाणि सदनानि अर्थिभिः सह सांकर्यं सजन्ति । वर्णौः ब्राह्मणक्षत्रियवैरयश्वाः, 
आध्रमाः ब्रह्मचारिग्ृदस्थवानप्रस्थभिष्चजक्षणाश्वत्वारः, तेषां धर्मदृत्तय आचार प्रहृत्तयः 
सांकर्यं भजन्ति ।! अयमपि दीपकालंकारः !॥ ४५ ॥ 

ततरेल्यादि । त्न तस्िन् यौपरेयदेशे चेदाख्यैः उपरोमितं राजपुरं नाम न- 
गरं वैते इति क्रियाकारकसंबन्धः । कथंभूतैश्रेयाख्येः । तद्विकासिनीविखसलखसमानसा- 
नाममरकुमारकाणामनालम्बे नभस्यवतरणसा्ैचिहोचितरुचिभिः तद राजपुरसय या 

विलासिन्यः कमनीयकामिन्यस्तासां विलासाः कटाक्षविक्षेपलक्षणा खोचनचर्नानि तेभ्यो 
लालसानि अयभिलाषीणि मानसानि चित्तानि येषां ते तथोक्तानाम् । खर्गे निश्वलखोचन- 
त्वात् । अमरकुमारकाणां अमराणां कुमारास्तेषां अनाम्बे नभसि आधाररहिते आकाशे 
अवतरणमागैचिहाय खक्षणाय उचिता योग्या रचिदीधिर्यषां चेयाल्यानां ते तथोक्ता- 
सैस्तथोक्तेः । पुनः कथभूतैशरैयाल्यैः । उपदतितरिशिरगिरिहराचररिखरेः उप- 
हसितानि उज्ज्वल्तया तिरस्छृतानि रिरिरगिरेर्दिमाचर्खय हराचर्ख च कैलासुख 
रिखराणि कूटानि येस्तैसथोक्तैः । पुनः कर्थमृतैश्रेयाख्यैः । अटनितटनिविष्टवि- ` 

- केटसयोकटकरटिरिपुसमीपसंचारचकितचन्द्रखरगविरोचनरुचिविकचङुवल्योपहारिभिः 
अटनीनां कटिनीनां तानि अरिनीतयानि तेषु निविद्य उपविष्टः ्रासादेन सह॒ ज- 
रिता ये विकटसयोत्कया मव्यक्तकन्धरा केसरोपलक्षितभ्रव्यक्ताः करयिनां गजानां रि- 
पवो मणिघटिता ये पञ्चाननास्तेषां समीपे संचारेण गमनेन चकितो भीतो जीवत्सिह- 
शङ्कया वित्रस्तो योऽसौ चन्द्रमगः शशाङ्कह रिणस्तसय विलोचनवत् रुचिः रोभा येषां 
तानि च तानि विकचङुवल्यानि विकसितोत्पलानि तेषां उपहारः पूजा विद्यते येषां ते 

 उपहारिणः तैः! पुनः कथेभूतैशचैदयाल्यैः । अरुणरथतुरगचरणा्चण्णक्षणमात्रविश्रमेः 
अरुण सूर्यस योऽसौ रथस्तख संबन्धिनो ये तुरगाः तुरदमास्तेषां चरणाः पादास्तेषां 
गरनगमनश्रान्तानां अश्चुण्णः परिपूर्णः क्षणमात्रं सुदूतमेकं विश्वमो येषं तेलथोक्तेः । 
पुनरपि कथंमूङञश्चैदयाल्येः । अम्वरचसर्चमूविमानगतिवक्रिमविधायिभिः अम्बरच- 
राणां देवविदाधराणां चमूनां सेनानां यानि विमानानि तेषां गतेगेमनस्य व॒क्रिमाणं कु 

दिर्त्वं॑ विदधति कुरबन्ीत्येवंरीलास्ते विधायिनसेः । पुनः कर॑मूतैश्रेयास्येः । 

म 
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तकरान्तकामिनीकपोरश्रमस्ेदापनोदमन्दखन्दपताकाश्चरुपट्ैः, रचिताप- 
रधिविरुद्धाङ्गनाचरणानतनिरिम्पकवनीपकनिकायङ्ृतकैतवारोकनकुतूह्- 
सितिरुज्ितसितसिद्धयुवतिमिः, अतिसविधसंचरत्युर॒न्दरीकरचापलविटपत- 
केतुकाण्डचित्रः, अनेकध्वजसम्भसम्भिको त्तम्भितमणिसुकुरमुखावरो कनके 
रिकिरुदिवोकःस्सकितरयविमानवाहनसंबाधानुबन्धिमिः, अपरलरचयनि- 
चितकञ्चनककशविसरदविररकिरणजारजनितान्तरिक्षरक्ष्मीनिवासविचि- 

[1 

अनवरतविदहरद्विदायश्वरचक्रसंकान्तकामिनीकपोलश्रमस्वेदापनोदमन्दखन्दपताकाश्चल- 
पछवैः अमवरतमहनिंशं विहरन्तः पथटन्तो ये विहायश्वराः विद्याधरास्तेषां चकाणि 
समृहास्तेषु संकरान्तः उत्पन्नो योऽसौ कामिनीनां कपोलेषु श्रमस्तेदः सेदसंबन्धी स्वेद- 
सस्यापनोदो विनाशस्तदथं मन्दस्यन्दा [अ)]बहुल्चलना पताकाच्रलपहवा येषु ॒तैस- 
थोक्तेः । पुनरपि कथेभूतैश्चेयाल्यैः । रचितापराधविशद्धाङनाचरणानतनििम्पकव- 
नीपकनिकायङ्ृतकैतवावरोकनकुतूइलितरनितस्ितसिद्धयुवतिभिः रचितः भकल्पितो 
योऽसावपराधस्तेन विरुद्धाः कोपं प्राप्ता या अङ्गनाः कमनीयकामिन्यसासां चरणेषु 
चरणकमरेषु आनता नम्रीभूता ये निरिम्पका देवास्तेषां वनीपका अव्राह्यणभद्रः । स्तु- 
तिपास्का इयर्थः । तेषां निकायः समूरस्तेन कृतं विहितं कैतवं धूतं तेन यद्वलो- 
कनं निरीक्षणं तेन इतूहिताः पूर्वमाशचर्य प्राप्ताः पश्ाष्रनिताखरपां गताः पश्वात्सिता 
मनाक् हसिताः सिद्धानामणिमादिगुणोपेतानां दैवविरेषाणां युवतयः कमनीयकामिन्यो 
यष ते सिद्धयुवतयसैसथोक्तैः । पुनरपि कथंमूतैश्ैदाख्यैः । अतिसविधसंचरत्सुर- 
खन्दरी करचापलबिद्पकेतुकाण्डचि्रैः अतिरविधे सतिसमीपे संचरन्यो याः घुरमन्दर्- 
 सासां यत्करचपरं तेन विमतानि छेदितानि केवुक्ठण्डानां ध्वजसम्भानां चित्राण्याटेख्या- 
नि येषु ते.तथोक्तः । पुनः कथंभूतैशवेदयाल्यैः । अनेकध्वजस्तम्भसतम्भिकोत्तम्भितमणि- 
सुङुरसुखावलोकनकेरिकलदिवौकःस्वलितरयपिमानवाहनसंवाधाजुवन्धिभिः अनेका 
बहुला ये ध्वजसम्भास्तेषां सम्भिकाः सम्भोपरि रधुस्तम्मास्तासूत्तम्मिता वद्धा ये 
मणिसुङ्करा रलादशंस्तेषु सुखावलोकनस वक्रचिम्बनिरीक्षणसय या केलिः कीडा तया 
कछु मनोहरा ये दिवौकसो देवास्तेषां स्खल्ितरयाणि मन्नवेगानि यानि वमानवा. 
नानि तेषां संवाधां कषटमनुवघ्न्यरुकुबैन्तीयेवसीलास्ते अनुबन्धिनसेस्तथो ते; । पुनः कथमूतैशेद्याल्यैः । अप्रत्नरत्नचयनिचितकाचनकस्शलविसरदविरलिरणनाखज- 
नितान्तरिक्षलकष्मीनिवासविचित्रसिचयोघठोचैः अग्रल्ानि नूतनानि यानि रत्नानि तेषां चयः समूहस्तेन निचिता जरिता ये कानकल्दाः कनककुम्भास्तेभ्यो परिसरन्ति प्रसरन्ति निगच्छन्ति यानि अविरलानि अविच्छिन्नानि किरणजालानि अंञयसमदासजनिता 

१, (्लोकनाङखकक्केठिदिवौकः” मूल === 11 
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त्रसिचयोष्ोचैः, अमृतकरातपसपशीदरवचन्द्रकान्तमयप्रणाोच्छंजरजाट्- 
कासारसिच्यमानवियद्विहारिणीविरदवैश्वानरकम॑ममेरशरीरयष्टिभिःः अदि" 
मधामधृष्णिसधुक्षितदिनङ्ृत्कान्तकिपिरिपयन्तस्फुरस्छयानुकणविकास्य- 

 मानामरसुनिभध्याहदीपैः, अमलकामरासारविकसकरहसश्रणिद्विगुणद- 
रं ्कयैजयन्तीसं ततिभिः, उपरितनतलचरसचराकिवारकमयपलायमाः 

नजयविजयपैरपबनारनैः, उपान्तस्तूपनिपततपारापतपतङ्गपङ्किपुनरक्तधूप- 

उत्पादिता अन्तरिक्षलकष्मीनिवाससख आकाश शरीगहख विन्नि्रसिचयोष्ठोचाः पञ्चवण- 

वघ्चचन््रोपका यैस्ते तथोक्तैः । पुनः कर्थभूतैशचैयाल्यैः । अशतकरातपस्परोदव- 

चन्द्रकास्तमयग्रणारोच्छलनलजालकासारसिच्यमानवियद्विहारिणीविरदहवैशवानरकर्ममर्- 

- सदारीरयष्टिभिः अग्तकरथन्द्रलखातप उद्योतसख स्परशेनोच्छो पनेन द्रवन्तो ये 

श्योतन्तो ये चन्द्रकान्ता शााङ्कान्तमणयस्ताभिर्मदृत्तानि प्रणालानि जखनिगेमद्वा- 

राणि तेभ्य उच्छलन्ति उदतन्ति यानि जलजालकानि जल्समूहास्तेषामासारो वेगव- 

्र्षस्तेन सिच्यमाना आप्यायमाना वियद्विहारिणीनां विद्याधरीणां विरह विप्रलम्भ 

यत् वैश्वानरकम अभिभ्रवेशस्तेन ममैरा अङ्गारीभूताः ररीरयष्टयोऽदयष्टयो येषु चैदया- 

ठयेषठ ते तथोक्ताः । पुनः कथैभूतैशैदाल्यैः । अहिमधामधृष्णिसंधुक्षितदिनकृत्का- 

न्तकिपिरिपयन्तस्फुरतकशालुकणविकासमानामरसुनिमध्याहदीषैः अहिमधामा भ्रीसू- 

यैस श्रष्णयः किरणातेः संधुक्षितः प्रज्वलितो यो दिनक्रत्कान्तक्रंपिरिपर्यन्तः सूय- 

कान्तमण्युपरितनभूमिमुखं तत्र स्फुरन्त उच्छलन्तो ये कृचासुकणा अभिस्फुलिङ्गासेरवि- 

कामाना परज्वास्यमाना अमरुनीनां सप्तऋषीणां मध्याहदीपा येषु चैयाय्येषु ते 

तथोक्तास्तैः । पुनः कथमूतैश्वेयाल्येः । अमलकामलसारविलसतकलहंसभ्रेणिद्वियुण- 

इर्कवैजयन्तीसंततिभिः ममल नि्ैला ये कामलसाराः स्कटिकमणयुपरितन- 

भूमयसतत्र विलसन्तः कीडन्तो ये करंसास्तेषां ्रेणयः समूहासैसाभिवौ द्विणा दवि 

र्ता दुकूलं द्टकवेजयन्तीसंततयः श्॒धपददुकुलवल्रध्वजम्रेणयो येषु ॒ते तथोक्तैः । 

पुनः कथंभूतेश्वेयालयेः । उपरितनतक्चस्लसचलाकिवालकभयपलयमानजयविंजयपु- 

रपवनाद्यनैः उपरितनतल्मुपरिभूमिसत्र चरन्तः प्टन्तो ये प्रचलाकिवालका मयूर- 

शिशवस्तेभ्यो भयात् पल्मयमानाः शीघ्रं नदयन्तो जयविजयपुरयोः अन्तरिक्षनगर- 

विेषयोयै पवनाशना नागा यत्र तेषु ते तथोक्तेः । पुनः कथेमूतेधेद्याल्येः । उपा- 

नतस्तूपनिपतत्पारापतपतङगङ्गिुनरुक्तधूपधूमाउम्बरैः । उपान्तेषु समीपेषु ये स्तूषाः 

कुत्रिमपर्वतास्तेष निपतन्तो निगैच्छन्तो ये पारापतपतक्गाः कृलरवपक्षिणस्तेषां प- 

द्िमिः प्रेणिमिः पुनरुक्ता द्विसुणीकृता ये धूपधूमास्तेषामाडम्बरः आयोपो यत्र ते त- 
नव~ ~~~ 

१. 'पुरःसरपवः मूल °. 
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भूमाडम्बैः, अतिनिकटविरङ्कोपविष्द्यकशावसंदिद्यमानहरितारुणमणिभिः, 
इतसतोविदूरतरचर्ाषच्छदम्च्छदतुच्छच्छायाच्छायमानमेचकरचनेः, 
अनिटख्यपरङ्खोकनकखक्णक्किकिणीजार्वाचारपारष्विजध्वानारगब्धविचया- 
धरवधद्ेलितविधिभिः, अनवधिसुषामधावद्धामसंदिग्यसधुनीमवाैः, भ्रफु- 
छस्नकेरिवान्तरिक्षवृक्षस्य, श्वेतदीपसृष्टिभिरिव रोदःकोटरस्य, शिखण्डम- 
ण्डनपुण्डरीकानीकैरिव नभोदेवतायाः, पुण्यपुज्ञोपाज॑नकषत्ररिव च्रिशेवन- 

थोक्तैः । वानेया हि कपोता धूसरा भवन्ति ! पुनः कथंभूतैशवलयाख्यैः ! अतिनिकट- 
विरङ्खोपविष्टञ्यकरावसंदिह्यमानहरिताशुणमणिभिः सअतिनिकटे अतिसमीपे ये विच्ड्मः 
पक्षिविश्रामा्थं बहिर्निर्गतानि काष्ठानि तेषूपविष्टाः स्थिता ये शुकशावाः कीरवारका- 
स्तेषां [स्थिलया] संदिद्यमाना भ्राम्तिमागता हरितारुणमणयो हरितवणौ अरुणवणीश्च 
मणयो येषु ते तथोक्तैः । पुनः कथंभूतेश्वेयाय्यैः । इतरतोविदूरतरयरश्चाषच्छदमू- 
च्छंदुच्छच्छायाच्छायमानमेचकरचनैः इतस्ततो यत्रतत्नाविदूरतरे निकटे चरन्तः 
पयैटन्तो ये चाषा भासपक्षिणः । करण्टापरनामानो जल्काका इति यावत् ! तेषां 
छदाः पत्राणि तेभ्यो मूरखन्ती निर्गच्छन्ती अतुच्छा प्रचुरा या छया काम्तिस 
आच्छाद्यमाना छप्यमाना मेचकरचना कृष्णमणिधटना येषु ॒ते तथोक्तैः । पुनः 
भूतैश्वे्ाल्यैः । अनिलखयग्रह्लखनकलक्रणत्किकिणीजाल्वाचार्पाटिष्वजध्वानारण्ध- 
विद्याधरवधूद्रे्ितविधिभिः अनिलो वातस्तख ज्यः संकश्रणं विलासो वा तेन यस्मे- 
ह्योठनं कम्पनं तस्मात् कलं मधुरं यथा भवत्येवं क्रणन्यः शब्दायमानाः किंकिण्यः 
श्॒द्रघण्टिकासासां जालानि समूहासेवौचालाः शब्दवन्तो ये पारिष्वजाध्िदपताका- 

स्तेषां ध्वानः दब्देरारब्धः प्रकल्पितो विद्याधरवधूभिवियचचरकमनीयकामिनीभिरुदेठि- 
तविधिनैतैनं चित्तं ध्यानं येषु ते तथोक्तैः । पुनः करथंभूतैश्वेयाख्यैः । अनवधिद्धा- 
प्रधावद्धामसंदिग्धखधुनीप्रवाहेः अनवधि अमर्यादीभूतं यत् सुधायाधर्णस्य ्रधाव- 

दाम प्रसरत्तेजस्तेन संदिग्धः संदेहं प्रापितः खधनीग्रवाह आकाशगङ्कापरवादहो यैस्ते 
तथोक्तैः । पुनः कथभूतेशे्याल्यैः । प्रफुठसवकैरिवान्तरिकषवृक्षय आकारतस्व- 
रख प्रफुष्टस्वकरैरिव विकपितङसुमयुच्छैरिव । पुनः कथभूतश्वेयाख्यैः । श्रेतदीपम्र- 
षिभिरिव योदःकोटरख उञ्ज्वल्दीपरचनेरिव उचैः". "(£ । [पुनः कथमतैशै- 
दाल्येः ।] शिखण्डमण्डनपुण्डरीकानीकैरिव नमोदेवतायाः आकारादेवतायाः रिख. 
ण्डमण्डनयुण्डरीकानीकैरिव मसकमण्डनश्ेतकमलसमूटैरिव । पुनः कथंभूतैश्चेया- 
लैः । पुण्यपुज्ञोपाजेनक्षेत्रैरिव त्रिुवनभव्यजनस्य च्िशचुवनस्ितभन्यजीवसमूदल 
[सुकृतसामुदायस्योपाजेनसस्याधिकरणेरिव । पुनः कथभूतैशवैदयाठ्यैः । टिण्डीरपि- 
ण्डमण्डरेरिव विदायःपारावारस्य आकाशसमुदरस्य फेनरारिसमृदेरिव । पुनः कथं्- 
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मव्यजनख, डिण्डीरपिण्डमण्डकेरिव विहायःपारावारख, अद्हासविलासै- 
रि व्योमव्योमकेस्य, स्फटिकोक्की्णकीडाकुत्कीरेरिव ज्योतिर्छैकस, 
एरावतकुरकरभेरिवानङ्ग(न्त)वनस, समन्तादुर्सप॑तानेकमाणिक्यरुचितर- 
प्रसरेण परिकस्पयद्धियि विनेयजनानां तरिदशवेरमनिवेरारोहणाय सो- 
पानपरम्पराम्, अरोषस्य जगतः पररोकावलोकनोचितमावर्समारसारसख 
संसारसागरोत्तरणपोतपत्रैरिव, विचित्रकोरिमिः कूरै्ैटनाश्रयां ्रियसुद्रह- 
द्विचैत्यख्यैरपरेश्ाम्रंडिदैरुनुङ्गतोरणमणिमरीचिपिञ्ञरितामरमवनेरमहामा- 
गभवनैरुपोभितं राजपुरं नाम नगरम् । 

तैश्ैयाल्यैः । अष्ृहासविलसैरिव व्योमन्योमकेशसय [आकाङदैकरख] उद्धरहासप्र- 
संरेरिव । पुनः कथंभूतैशेलयाल्यैः । स्फरिकोत्कीणेकीडाकुत्कीररिव ज्योतिर्छकस 
चन्द्रसूरयग्रहतारकाल्येकसय स्फरिकैरत्कीर्णाषङ्च्छिनना ये कीडापर्वतास्तेरिव ! पुनः क- 
थभूतैश्ैयाय्येः । एेरावतकुककलभैरिवानङ्ग(न्त)वनसख आकाशारण्यखय रेरावतङ- 
लोत्पन्नगजबाल्कैरिव । किं कुवद्धिश्वैयाल्येः । समन्तादुत्सर्पत्तानेकमाणिक्यरचित- 
र्मसरेण परिकल्पयद्धिरिव विनेयजनानां ज्रिदशवेद्मनिवेशारोहणाय सोपानपरम्प- 
राम् समन्तात्सरवत्रोत्सषैतोध्वै गच्छता अनेकानि बहुखनि माणिक्यानि रत्नानि तेषां 
रुचयो दीप्तयस्तासां तरङ्गपसरेण कष्टोरविसरेण कृत्वा विनेयजनानां भन्यप्राणिनां 
त्रिदशवेरमनिवेशारोदणाय खगस्थानचढनाय सोपानपरम्परामारोदणश्रेणीं परिकल्पय- 
द्विरिव रचयद्धिरिव । पुनः कथेभूतैश्वेयाख्यैः । अशेष जगतः परलोकावखोकनो- 
चितभावसभारसारस संसारसागरोत्तरणपोतपान्ैरिव अशेषस्य विश्वसय जगतो ज- 
गति र्थितासन्नभव्यजीवसमूहस् । संसरन्ति पयैटन्ति प्राणिनो यसि्निति संसारः । 
"अकर्तरि च कारके संज्ञा“ "'“ """ । संसार एव समुद्रः । अनम्तभवैरप्यग्राप्तपार- 
त्वात् । तसय तरणसुन्मजनं पारपरापणं तदर्थ पोतपतरैरिव जल्यानपा्नैरिव । कथंभू- 
तख जगतः । परखोकावलोकनोचितभावसंमभारसारय परछोकसय सर्वकर्मक्षयलक्षणयख 
मोक्षस्यावलोकनं तत्र गमनम् 1 [नहि गमनमन्तरेण मोक्षो निरीक्ष्यते !] तस्िन्नुचितो 
योग्यो योऽसौ भावः परमध्मासुरागलक्षणभक्तिससय संभारः समूहस्तेन सारमतिश्षय- 
वत् तख तथोक्तस्य ! पुनः कथंभूतैशवेदाच्यैः । विचि्रकोरिभिः कुटैषेटनाश्रयां 
धरियसुद्रहद्धिः वृषैः शिखरः ध्रियं शोभासुद्रदद्धिः । कथंभूतैः कृष्टैः । विचित्र. 
कोटिभिः विचित्राः पत्रविधमाणिक्यजरिताः कोटयोभ्राणि तेषां कूटानां ते 
चिचिच्रकोटयसैः । कथंभूतं भयम् । घटनाश्रयामनेकर्वनासंबन्धिनीम् । अपरेशा- 
भरैलिदैश्तुङ्गतोरणमणिमरीचिपिज्ञरितामरभवनेर्महाभागमवनैरप्चोभितम् । न केवलं 
चेदयाल्यैरुपशोभित राजपुरं नाम नगरं वतैते, किंत्वपरैव महाभागभवनेरक्ष्मीवस्यु- 



[ज्र 

आदाय सवैसारं विधिना दरयितुमस् लोकसय । 
अमरपुरीरक्ष्मीमिव मन्ये खष्टं प्रयलेन ॥ ४६ ॥ 
यत्र यमोऽप्यसमथैः प्रभवेतकुत एव तत्र रिपुलोकः । 
धूलिस्पशंमयादिव मन्ये प्राकारनिमौणस् ॥ ४७ ॥ 
परिखावख्यारंकृतमाभाति समन्ततः पुरं रम्यम् । 
आयसनिगडनिनद्धं सुरहरणमयादिव जनेन ॥ ४८ ॥ 

किं च। | 
सौधमूधषु यच्रोचैः कुम्भाः काञ्चनकल्िताः | 
मान्ति सिद्धवधूदत्ताः शेषाः सिद्धाथका इव ॥ ४९ ॥ 

रुषमन्दिरैरपशोभितं वतैते । कथंभूतै्महामागमवनैः । अभ्रंलिरैश्ुम्बितमेघपरः । 
अपरं कथंभूतैरमहाभागमवनैः । उत्तङ्गतोरणमणिमरीचिपिन्नरितामरभवनेः उत्ुक्ानि 
अल्यु्नतानि यानि तोरणानि द्वाराणि तेषां मणीनां मरीचयः किरणासतैः पिश्नरितानि 
पीतीकृतानि अमरभवनानि देवविमानानि येखानि तथोक्तेः । उत्क्षादिसंकरालेकारः ॥ 

आदायेति । मन्ये अहमेवं जानामि । अख लोकस्य मध्यरोकस्थितथुदचष्यसम्- 
इस अमरपुरीरक्ष्मौ खगंलोकशोभां दशयितुमिव अवलेकयितुमिव इदं नगरं विधिना 
्रह्मणा प्रयत्नेन सावधानतया खषटं निष्पादितम् । किं कृत्वा । पूवे सवैसारं आदाय 
सर्वोत्छ्टं वस्त ग्रदीत्वा । उस्क्षालंकारः ॥ ४६ ॥ | 

यत्रेति । यन्न यसिन् राजपुरे यमोऽपि धमैराजोऽपि असमर्थः भङ्न्तं समर्थो न 
भवति, तत्र तस्िमगरे रिपुलोकः शघ्ुसमूहः कुत एव कस्मादेव भर्न्त प्रभवेत् समूर्थो 

भवति । यदि यमोऽपि नगरभज्ञने समर्थो न वर्तते, तरह रिपुभयत्पराकारः किम नि- 

मितो घतते [इलत आद--] मन्ये अहमेवसुस्रक्ष-धूषिस्पकंभयादिव मा मेतत्रगरं 
रजः स्पराक्षीत् इयभिप्रायेण प्राकारनिमाणं वतैते । आक्षेपोक्षाटंकारौ ॥ ४५ ॥ 

परिखेति । परिखायाः साताया वल्येन मण्डडेनालकृतं शोभितं पुरं राजपुरं स- 
मन्ततः सर्वत्र मामाति शोभते । कथंभूतं पुरम् । रम्यमतिमनोहरम् । अपरं कथंभू- 
तम् । उग्क्षते-जनेन लोकेन सुरहरणभयादेवताचोरशङ्कया आयसनिगडउनिवद्धमिव 
लोहशङ्कलया निगडितमिव । उत्परक्षालंकारः ॥ ४८ ॥ 

किः चेति । असि कधिद्रिशेषः ॥ 
सोधेति । यत्र यसिन्नगर सोधमूरध॑सु राजमवनरिरेषु काश्रनकल्पिताः 

कनकनिर्मितः कुम्भाः कलशा उच्चैरतिशयेन भान्ति ोभन्ते । अत्रोठोक्षते- सिद्धा- 
काः ` पीतसषेपोद्धवाः शेषा आशिका इव । कथंभूताः रेषा; । सिद्धानां देव. 



१ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यम् । २३ 

ब्रह्मा विखसिनीर्यत्र विनिर्माय न यौवने । 
मनोविभ्रममील्येव व्यधाह्लोचनगोचराः ॥ ९० ॥ .. 
यत्र सरसयध्व॑सियुवरोकविरोकनात् । 
बभार सवेदा रकष्मीं पुराणपुरुषो हृदि ॥ ९१ ॥ 
यत्कान्तकामिनीसङ्गमयादिव नगात्मजा । 

विवेश हरदेहाधै तद्रक्षणपरायणा ॥ ९२ ॥ 
यत्र चानव्रतप्रसाधिताखकचामरोपचरेः, अकिकाङ्गणरङ्गशरङ्गारितश्रछ- 

विशेषाणां वधूभिः कमनीयकामिनीभिर्दै्ता आरोपितास्ते सिद्धवधूदत्ताः । उपमा- 
रकारः ॥ ४९१४ 

ह्येति । यत्र यसि न्नगरे रह्मा खष्टिकती विलासिनीः कमनीयकामिनी विनिमीय 
ष्ट्रा योवने विलासिनीनां तारुण्ये सति लोचनानां गोचरान् न व्यधात् नं चकार । 
किमिति । उस्मरक्षते--मनोविभ्रमभीत्येव चित्तस्खलनभयेनेव । शछेषारंकारः ॥ ५० ॥ 

यत्रेति । यत्र यस्मि्गरे स्ररसयध्वंसिथुवलोकविलोकनात् स्मरः कंदषसख 
सयो रूपगर्वैसतं ध्वंसन्ति तिरस्कुर्वन्तीत्येवंरीलाः स्मरस्मयध्वंसिनस्ते च ते युवल- 
कासरुणपुरुषास्तेषां विलोकनान्निरीक्षणा्युराणपुरुषः श्रीनारायणो लक्ष्मीं भियं सर्वदा 
सर्वैकारं हदि हृदयस्थे बभार धृतवान् । हेतगर्भितोतक्षाटंकारः ॥ ५१ ॥ 

यदिति । नगात्मजा पार्वती परमेश्वरी हरदेदा्ं श्रीमहादेवशरीरा्धं विवेश प्र- 
विष्टा किमर्थम् । कथंभूता नगात्मजा । तदरक्षणपरायणा श्री महादेवन्यभिचारभयतत्परा। 

कस्मात्तद्रक्षणपरायणा । यत्कान्तकामिनीसङ्गभयादिव यख नगरसय संबन्धिन्यः कान्ता 
अतिमनोहरा याः कामिन्यः ल्ियसतासां सङ्गभयात् । तामिः सह व्यभिचरतीदयर्थः । 
उ्मक्षारकारः ॥ ५२ ॥ 

यत्र चेल्यादि । यत्र च यस्मिन्नगरे मनसिजमहाराजनन्दनः कामदेवरृप- 
कुमारः । महाराजस्य नन्दनो महाराजनन्दनो महागरपङमारः। मनसिजः कंदप॑स्तस(एव) 
महाराजनन्दनः वनादिकीडाभ्रियत्वान्मनसिजमदहाराजनम्दनो निजाराधनसरसेष्वपि आ- 
त्माराधनसरगेष्वपि उत्सवदिवसेषु भ्रावणदृष्णतरतीयाफाल्गुनञ्ुङ्कतयोदशीदिवसेषु 
मदनोत्सवदिनेष् परपुरपुर्रीणामपरनगरस्रीणामहणार आराधनासु परिचयं सङ्ग 
चकार न कृतवान् । कथंमूतो मनसिजः । पोराङ्नाजनैस्तन्नगरल्ीसमूहैधिनोयमान 
इव कीडां कार्यैमाण इव । क्थभूतैः पौराङ्गनाजनैः । अनवरतप्रसाधिताटकचामरोप- 
नारेः अनवरतं निरन्तरं प्रसाधित उपडोकितः अरुकचामराणां कुन्तलम्रकीर्णकाना- 

मुपचारः सेवा यैस्ते तथा तैः । अपरं कथंभूतैः पौराद़नाजनेः । अरिकाङ्गणरङ्गुङ्गा- 
रितभ्रूलताकोटिभिः अङिकाङ्गणरङ्गी ललारपहकवरनतेनभूमिस्तत्र दङ्गारिताः सजीकृता 



कान्यमाला । 

¦, उपसर्पितविरासविकासा>ि 
नदितपष््यदधयष्समागमेः, विस्फारितामूतकान्तविम्बाधररसेः, संज 
नितसरसारारापकणैपुरेः, उदारहारनिक्ैरचितकुचक्रीडाचरुबिहारसंपादि 
भिः, सनयुकुरग्रणारलीलावकछिवाहिनीविहितजरकेरिविभ्रमेः, पदशितम- 
नोदंसावासनामीवरमिगर्भैः, प्रकरितचेतोवासनिवासश्चासनमसीरिसितलि- 

भ्रूलताकोय्यधिक्धीकोरयो येस्ते तथा तेः । पुनः कथंभूतैः पोराङ्गनाजनेः । उपसर्पित 
विलखसविकासाविरर्विरोकविखोचनरीलाकमरैः विलासो नेत्रश्षोभा तस्य विकास उ- 
तफुनं तेनापिररविलोको ऽविच्छिन्रविलोकनं तेनोपलक्षितानि यानि विलोचनानि ने 
त्राणि तान्येव टीलाकमलानि उपसषितानि उपढोकितानि विलसविकासाविरटविलोक- 
तिलोचनलीलाकमलानि यस्ते तथा तैः ! पुनः कथंभूतैः पौराङ्कनाजनेः । संकेल्पितक* 
पोरलावण्यमधुसमागमेः कपोखानां खावण्यं तदेव मधु मयम् । क्षीबत्वकारणात् ! अथवा 
तदेव मघुसमागमो वसन्तागमनम् । कामसदायकारित्वात् 1 कपोललावण्यमधुसमागमः। 
संकल्पितः सम्यम्रचितः कपोललावण्यमधुसमागमो यस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः 
पौरात्गनाजनेः । विस्फारितागरतकान्तविम्बाधररमैः अस्रृतवत् पीयुषवत् कान्तः म- 
नोरः । सुखादुत्वात् । स चासौ बिम्बाधररसः पक्रतिन्दुकेरीसमानाधस्तनोणएनां रसः 
पुण्डेष्ठुखण्डितनियौसः अगरतकान्तविम्बाधररसः । विस्फारितः म्रचुरीकृतो विशेषेण पा- 
यितः अग्रतकान्तबिम्बाधररसो यस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः पोराङ्गनाजनः । संज- 
नितस्मरसाराखपकणेपूरैः स्मरेण कामेन सारः सारीभूतो योऽसावाखापः संभाषणं स 
एव कणैपूरः कर्णीभरणं ्रवणावतंसः । हृदयसौख्यकारित्वात्! स्मरसारालपकर्णपूरः । 

, संजनितः सम्यगारोपितः सरसारालापकणेपूरो यैस्ते तथा तः। पुनः कथंभूतैः पौरङ्ग- 
नाजनेः । उदारदारनिक्षरोचितकुचकींडाचल्विहारसंपादिभिः उदारा अतिमने्टरा 
ये हारा सुक्ताफलमालास एव निद्रा; पानीयप्रवाहास्तैरचिता योग्यतां नीता ये कु- 
चकीडाचलः सनक्रीडापर्वेताः । कठिनोत्रतगुणत्वात् । तेषु विहारः पर्थटनं संपादयन्ति 
उत्पादयन्तीत्येवंशीखस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः पौराङ्गनाजनैः । सनमुकुलसणा- 
रटीलावलिवाहिनीविदितजल्केलिविभ्रमेः सना एव सुकलः सनसुकुलस्तेषां "^ 

" "** **""आवेल्य उदररेखास्ता एव वाहिन्यो नयसव्र विहितः कृतो जल्केटिविभ्रमो 
जलक्रीडाविखासो यैस्ते तथा तैः। पुनः कथंमूतैः पैौराहनाजनैः ! प्रदश्ितमनोहसावास- 
नाभीवर्भिगभः प्रदरितः प्रकटीकृतो मनोहंसावासनिमित्तं नाभीवरुभिगभस्तन्दीपञ्जर 
मध्यो येस्ते तथा तैः । पुनः कर्थमूतैः पौराङ्गनाजनेः। प्रकदितचेतोवामनिवासश्चासन- 

मसीषरिखितलिपिस्पधमानरोमराजिमिः चेतोवासः कामदेवस्तस्य निवासो वसतिष 

१, 'लापकलापः मूर०., 
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पिस्पधेमानरोमराजिभिः, विसतारितसमस्तघुखसाम्राज्यचिष्जयनसिहासनैः, 
संचारितोरुकदलीकाण्डकाननैः, चरणनखसंपादितरतिरदस्यरलदीपविरचनैः 
पोराज्गनाजनेविनोयमान इव॒ मनसिजमहाराजनन्दनो निजाराधनसरसेष्व- 
पयुत्सवदिवसेषु न परपुरपुरंप्रीणामहेणास परिचयं चकार । 

तत्र [चासि] समस्तमहीमंहिखारिखण्डमण्डनकरे पुरे सुकृतिनो दरि- 
वंशयजन्मनः प्रचण्डदोद॑ण्डमण्डीमण्डनमण्डराग्रखण्डितारातिप्रकाण्डस्य 
चण्डमहासेनस्य नृपतेः सूनुः पराक्रमापटसितनृगनर्नहुषभरतभगीरथम- 

 गदत्तो मार(रिदत्तो नाम राजा । 

तन्निमित्तं यत् रासनं टेखतस्य संबन्धिनी या मसीरिखितचिपिभिन्नाञ्जनटिचिताक्षर- 
विन्यासस्तया स्पधेमाना तदुपमां घरन्ती या रोमराजी रोमावदलिः चेतोवासनिवासरास- 
नमसीलिखितटिपिस्पर्धमानरोमराजिः । प्रकटिता खोचनगोचरीकरृता चेतोवासनिवास- 
कासनमसीट्िखितलिपिस्प्ध॑मानरोमराजियैस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः पोराङ्गना- 
जनैः । विस्तारितसमस्षधखसाम्राज्यचिहजघनरसिहदासनैः समस्तदुखं परिपूर्णसुखं तच 
तत्साम्राज्यं चक्रवर्तित्वं च तसय ॒चिहमभिज्ञाने यजघनसिंदासनं तत्त्रीकय्य विस्तरं (2) 
विस्तारितसुपढोकितं समस्तखखसाभ्राज्यचिहजघनसिहासनं यैस्ते तथा तैः । पुनः क- 
थंमूतैः पोराङ्गनाजनैः । संचारितोरुकदरीकाण्डकाननैः केन वायुना दल्यते विदार्यते 
कदी, कदरीनां काण्डानि स्कन्धास्तेषरां काननानि वनानि । समूह्य इयर्थः । अरव एव 
चण्डा ्येवे कदलरी काण्डकाननानि । स्परौदेव खखरी तलोत्पादकत्वात् । संचार 

तानि उपढौकितानि ऊरुकदरीकाण्डकाननानि यैस्ते तथा तैः । पुनः कथेभूतैः पौराङ्ना- 
जनैः! चरणनखसंपादितरतिरहसयरलदीपविर्नेः चरणानां नखाः पुनभवासतैः संपादिता 
निष्पादिता रतेः संमोगसयय यद्रहखं गोप्यतच्वं तदुदहयोतनं रलदीप{शिखा]विरचना 
माणिक्यम्रदीपकस्पनादष्ियस्ते तथा तेः । संकराख्कारः ॥ 

तन्नेत्यादि । त्र पुरे मार(रिदत्तो नाम राजा वतेते । कथंभूते पुरे । समस्त- 
महीमहिलरिखण्डमण्डनकरे समस्ता परिप्रूणो या मही परथ्वी सेव महिला कमनी- 
यकामिनी । पुरुषस संसारसुखहेदत्वात्् । तखाः ` रि खण्डय मस्तकस्य मण्डनकरं 
तिलकर्चनाविधायकं तत्तथोक्तं तसिन् । कथभूतो मार(रि)दत्तो नाम राजा । चण्ड- 
महासेनस्य गृपतेनैरेन््रख पूयः पुत्रः । कथंभूतस्य चण्डमहासेनस्य । छकृतिनः पूर्वा- 
पार्जितविशिष्टपुण्यस्य । पुनः कथंभूतसय चण्डमहासेनसख । हरिवराजन्मनः वृषभजि- 
न्महासामन्तदहरिकान्तनरेन्द्रय वंशे कुठे जन्मोतत्तिर्यसय स हरिवंदाजन्मा तस्य 
हरिवरजन्मनः । पुनः कथंभूतसय चण्डमहासेनसय । म्रचण्डदोरदण्डमण्डरीमण्डनम- 

१. "विनीयमानः मूक०, >. महिलामण्डलः भूक. ३. "चण्डस्य चण्डमहाः मूर. 
॥.। 
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त बालका एव कन्धरक्षमीसमागमः, कुलबृद्धानां च प्रतिपन्तपितृवन- 
तपोवनरोकत्वादसंजातविदाबृद्धगुरकुलोपासनः, समानश्चीरव्यसनचसतरिन 
म॑सचिवपुत्रः परिवृतः, समाविर्भवता च तातींयीकेन वयसा निरङ्शतां नीय- 

ण्डलाग्रखण्डितारातिप्रकाण्डसय प्रचण्डो बलवत्तरो योऽसौ दोर्दण्ड गाहुदण्डस्तस्य [मण्डली 
तस्था] मण्डनमलेकरणभूतो योऽसो मण्डलाग्रः सङ्गस्तेन खण्डितो द्विधाकृतोऽरातिभरकाण्डः 
शसुस्वन्धप्रदेशः । म्रीवेदर्थः । येन सः तथा स तस्य । पुनः करथभूतो मार(रि)दत्तः । 
पराक्रमापहसितनृगनलनहूषभरतमभगीरथभगदत्तः टरगश्च ठृगनामा चृपतिः, नरश्च दम- 
यन्तीपतिः, नहुषश्च नहुषनामा यादवनरेन्द्रः, भरतश्च इषभजित्रन्दनः, भगीरथश्च 
सगरपुत्रः, भगदत्तश्च रृपतिविशेषः, वृगनलनहुषभरतभगीरथभगदत्ताः, पराक्रमेण 
बलवत्तया अपदसितासिरस्छृता यृगदयो येन स तथोक्तः ॥ 

[सं इत्यादि ।] यथोक्तविशेषणविरिष्टः स मार(रि)दत्तो राजा कदाचित्कस्मिधिदेव 
वासरे सामजेहैस्िभिः सह चिकीड कीडां चकार इति क्रियाकारकेसंबन्धः । कथं- 
भूतः । बालकार एव लन्धलक्ष्मीसमागमः वार्कार एवं केोमा्यादधस्तमे च रुब्ध- 
रक्ष्मीसमागमः खन्धः प्राप्तः रक्ष्या राजलक्ष्म्या समागमः समागमनं येन स तथोक्तः । 
पुनरपि कथंभूतः । कुल्गरद्धानां च प्रतिपन्नपितृ[वन ]तपोवनलोकत्वादसंजातवियावरद्ध- 

गुरुकुकोपासनः विद्यया साच्रेण यद्टदधं महत्वं प्राप्त] तद्धर्कुलं शाघ्तनिपुणमनचया 
दिसमूहः तसयोपासनं सेवनं शाख्संग्रहः विद्दधगुरुकुखोपासनम्; असंजातमसुत्पननं 
विदयावृद्धगुरकुखोपासनं यख स तथा । कसादसंजातविद्य्रद्गुरुकुसेपासनः इ- 
लाह-कुखबृद्धानां कुरुमहापुरुषाणां च प्रतिपन्नपितर[वन]तपोवनलोकत्वात् । पितृव- 
नलोकश्च तपोवनलोकश्च पितू[वन ]तपोवनखोको, [प्रतिपन्नौ गमिकरमङृितौ पित्रवनतपो- 
वनलोकौ याभ्यां तौ प्रतिपन्नपितृवनतपोवनरोकौ,] तयोभीवः प्रतिपत्पि्[वन]तपो- 
वनलोकत्वम्, तस्मास्रतिपन्नपिव्[वन]तपोवनटोकत्वात् । केचित्कुल्बृद्धाः पितृवनलोक्र 
गताः द्मा प्राप्ताः खता इयर्थः । केचित्कुलब्रृद्धास्तपोवनलेकं गताः संसारदेहभोग- 
विरक्तत्वादीक्षां प्राप्ता इयर्थः । तेन कारणेन बियावृद्धयुरकुलोपासनं तस न संजा. 
तम् । यदि गुरुकुलोपासनं तख न संजातं तर्हिं स॒ कीदशः संजातः इाह- नर्म- 
सचिवान भण्डाना पुत्रास्ते; पण्डितो वेष्टितः । कथंभूतनंर्मसचिवपुत्रः । समानी 
र्न्यसनचरित्रैः सीलं च दुषटखमावः, व्यसनं वेद्यागमनादिकम्, चरित्रं च दृष्टाचार 
रीखव्यसनचरित्राणि, समानानि मार(रि)दत्तनरेनदरखय च शीलव्यसनचरित्राणि येषां ते 
तथा तैः । अपरं किं क्रियमाणः । समाविर्भवता सम्यवप्रादुभवता तातीयीकेन वयसा 
योवयेन । तृतीयमेव तार्तीयीकं तेन तार्तीयीकेन । निरङदातां नीयमानः निरगरतां 
प्यमाणः । अपरं (स, कथंभूतः भार(रि)दत्तः । खयेपरिग्ररीत्तवीरपरिकरचिधिः खय 
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मानः, कदाचित्छयंपरिगृदीतवीरपरिकरविषधिः, उभयकटकंदरान्योन्याभिमु- 
खनिरीनमदरोरयश्रीवेणिदण्डानुकारिणा दानद्रदेण र्यामठितिकपोरूभि- 
क्तिमिः,मदमदिरामोदखादोन्मदमधुकरारावपुनसुक्तदिण्डिमाडम्बरैः, करोधा- 
नरुन्वाकाकरालोचनाचरितसकशरदिक्पार्साष्वसैः, अनूरुसारथिरथोन्माथ- 
मिथोदसदस्तनिष्ुरनिष्ठचूतवमथुपाथःप्वाहष्छावितसुरसदनेः, करावलेपभय- 
खयमेव परिगृहीतः खीकृतः [वीर]परिकरविधिः रिरख्राणवारबाणोरक्नाणादिविधिर्येन 
स तथोक्तः । कथंभूतैः सामजैः । उभयकटकंदरान्योन्याभिमुखनिटीनमदशौर्यश्रीवेणि- 
दण्डानुकारिणा दानद्रवेण र्यामलितकपोलभित्तिभिः दनद्रमेण मदजखेन रयाम- 
लिता: रयामरीकृताः कृष्णीकृताः .कपोर्भित्तयः क येषां ते स्यामलितकपोरभित्त- 
यसैस्तथोक्तैः । कथंभूतेन दानद्रवेण । उभयकटेयादि । उभयौ(भौ) वामदक्षिणो कटौ 
गण्डौ तयोः कंदरो मध्यप्रदेशसतत्रान्योन्याभिमुखनिरीने परस्परसंभुखसुपविष्टे ये 
मदः शौथश्रीश्च तयोर्वैणिदण्डो संयतकरुन्तलकलखपौ तावनुकरोति तत्सदो भवतीत्ये- 
वरीः स तथोक्तस्तेन । अपरं कर्थमूतेः सामजः । मदमदिरमोदखादोन्मदमधुकरा- 
रावपुनरुक्तडिण्डिमाडम्बरैः मदो दानं स एव मदिरा । विहृक्कारित्वात् । तखा आ- 
मोदो दृरव्यापी परिमलससखाखादेन पानेनोन्मदा हरषवन्तो ये मधुकरा अरमरास्तेषा- 
मारावः राब्दस्तेन पुनरुक्तो द्विगुणीशृतस्िरस्कतो वा डिण्डिमाडम्बरः परहशब्दो 
येषां सामजानां ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । कोधानल्ज्वाखाकराललोचनमा- 
चरितसकर्दिक्पारुसाध्वसैः कोधः कोप एवानलोऽधिः । देहसंतापकारकतवात् । तख 
ज्वालाः कीलास्ताभिः कराखानि रौद्राणि यानि लोचनानि नेत्राणि तैराचरितमुत्पादितं 
सकलानां दिक्पालानामिन्द्रादीनां सन्नुनरेन्ाणां बा साध्वसं भयं येस्ते तथा तैः । 
पुनुः कथंमूतेः सामजः । अनूरुसारथिरथोन्माथमिथोदसहस्तनिष्ुरनिष्ठवूतवमधुपाथः- 
प्रवाहफ़रवितसुरसदनैः अनूरररुणनामा सारथिः [सूतो यख स] श्वीसूयंससय यो 
रथो व्योमयानं तसखोन्माथायाधःपातनाय मिथः परस्परमुदस्ताः क्षिप्ताः । अचर 
मिथशब्देन ““"यानिदि्टस निदल्यलात् । चैसषमाकषयद्भवमीक्षेतोहैन" इति आशधरेण 
दशैनात्(१) । ये हसाः शण्डादण्डस्तेषां निष्टुरो निर्दयो योऽसौ निष्टयूतवमधुशु्रीणैव- 
मने स एव पाथो जलं तख प्रवाहेन पूरेण एवितानि क्षाछ्ितानि खरसदनानि देव- 
विमानानि येस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । करावटेपभयभ्रयदाशाकरटि- 

१. “मिषो" मू०. 
१. "मिथोऽन्योन्यं रहयपि' इयमरव्यख्यातृभिः सान्तत्वौदन्तव्वयोरङ्गीकारात् “मि. 

थोदस्तः इलयत्र संधिर्दुकंभः। "पिण्डं दथाद्धयारिरे,° (सथं वदन्ति ते कसादसलयं नी- 
रजस्तमः” इदयादि प्रयोगदर्दनेन सान्ता अप्यदन्ताः' इय द्गीकारेगादन्तत्वाद्गीकरिण 

समाधानं प्रमाणान्तरोपरब्ध्या ज्ञेय, 
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स बारकार एव छन्धरक्ष्मीसमागमः, कुख्वृद्धानां च म्रतिपन्नपितृवन- 
१ * [० (अ व्यसनचसितरर्न 

तपोवनरोकत्वादसंजातविदयाबृद्धगुरुकुरोपासनः, समानरीख्व्यसनचरििन- 
मसचिवयपत्रैः परिदरः, समाविभेवता च तातीयीकेन वयसा निरङकशतां नीय- 

ण्डलाम्रखण्डितारातिप्रकाण्डस्य ्रचण्डो बख्वत्तरो योऽसौ दोदण्डो बाहुदण्डस्तख [मण्डली 
त्या] मण्डनमटंकरणभूतो योऽसौ मण्डकाप्रः खङ्गस्तेन खण्डितो द्विधाकृतोऽरातिप्रकाण्डः 
रयुस्कन्धम्रदेशः । ग्रीवेदर्थः । येन सः तथा स तख । पुनः कर्थभूतो मार(रि)दत्तः । 

परक्रमापहसितगृगनलनहुषभरतभगीरथभगदत्तः तरगश्च श्रगनामा वरपतिः, नलश्च द्म- 
यन्तीपतिः, नहुषश्च नहुषनामा यादवनरेन्द्रः, भरतश्च वृषभजिच्न्द्नः, भगीरथश्च 
सगरपुत्रः, भगदत्तश्च नृपतिविरोषः, नृगनलनहुषभरतभगीरथभगदत्ताः, पराक्रमेण 
बलवत्तया अपहसितासिरस्छृता गृगादयो येन स तथोक्तः ॥ 

[क 

[स इत्यादि ।] यथोक्तविरोषणविरिष्टः स मार(रि)दत्तो राजा कदाचित्कसिश्चिदेव 
वासरे सामजे्हरसिभिः सह चिक्रीड कीडां चकार इति क्रियाकारकसंबन्धः । कथं- 
भूतः । बालकार एव कब्धलक्ष्मीसमागमः वाल्कार एव कोमायादधस्तने च रब्ध- 
लक्ष्मीसमागमः लब्धः प्राप्तः क्ष्या राजलक्ष्म्या समागमः समागमनं येन स तथोक्तः । 

पुनरपि कथंभूतः । कुल्वृद्धानां च प्रतिपन्नपितू[वन]तपोवनलोकत्वाद संजा तवियात्रद्ध- 
गुरुकुलोपासनः वियया शाच्रेण यद्रद्रं महत्वं [प्त] तद्धरुकुलं शाघ्लनिपुणमच्या- 
दिसमूहः तस्योपासनं सेवनं शाघ्नसंम्रदः वियारद्युरुङलोपासनम्, असंजातमनुत्यतनं 
विदवृद्धयुर्कुलोपास्रनं यख स तथा । कस्मादसंजातविया्रद्धगुरुकुखोपासनः इ- 
लयाह--क्डद्धानां इख्महापुरुषाणां च प्रतिपन्नपितृ [वन)तपोवनलोकत्वात् । पितृव- 
नलोकश्च तपोवनलोकश्च पितू[विन]तपोवनलोकौ, [प्रतिपन्नौ गमिकमीकृतौ पितरवनतपो- 
वनलोको याभ्यां तौ प्रतिपन्नपितरवनतपोवनलोकौ,] तयोभीवः प्रतिपन्नपिदठ[वन]तपो- 
वेनरोकेत्वम् , तस्मास्प्रतिपच्चपितृ [बन [तपोवनलोकलात् । केचित्कुख्ढद्धाः पितृवनलोक्रं 
गताः रमशानं प्राप्ताः । खता इयर्थः केचिक्छुख्शरद्धास्पोवनलोकं गताः । संसारदेहभोग- 
विरक्तत्वादीक्षां प्राप्ता इयर्थः । तेन कारणेन वियब्रद्धयुरकुलोपासनं तस्य न संजा- 
तम् । यदि गुरुङलोपासनं तस्य न संजातं तर्हिं स कीटः संजातः इद्याह- न्म- 

सचिवानां भण्डानां पुत्रास्ते: परितो वेष्टितः । कर्थभूतैनैर्मसचिवपुत्रः । समानरी- 
ल्व्यसनचरित्ैः शीरं च दुष्टखमावः, व्यसनं वेर्यागमनादिकम्, चरित्रं च दु्रचारः, 
शीरन्यसनचरित्राणि, समानानि मार(रिदत्तनरेन्द्रय च रील्व्यसनचरित्राणि येषांते 
तथा तैः । अपरं किं क्रियमाणः । समाविर्भवता सम्यक्प्रादुर्भवता तातीयीकेन वयसा 
यौवनेन । तृतीयमेव तार्तीयीकं तेन तातयीकेन । निरदुशतां नीयमानः निरगल्तां 
आप्यमाणः । अपरं [स] कथंभूतः मार(रिद्ततः । खयेपरिगृदीतवीरपरिकरविधि; ख्य 
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मानः, कदाचित्छयपरिग्रहीतवीरपखिरविधिः, उभयकटकंदरान्योन्यामिमु- 
खनिलीनमदशोरय॑श्रीवेणिदण्डानुकारिणा दानद्रवेण रयामक्तिकपोरमि- 
क्तेभिः, मदमदिरामोदखादन्मदमधुकरारावपुनरुक्तदिण्डिमाडम्बरः, कोधा- 
नरज्वााकराकरोचनाचरितसकरुदिक्पारसाष्वसैः, अनूरसारथिरथोन्माथ- 
मिथोदसदसतनिष्टुरनिष्ठच्ूतवमधुपाथःप्रवाहष्टावितसुरसदनेः, करावरेपभय- 
खयमेव परिग्रहीतः खीकृतः [वीर]परिकरविधिः शिरघ्लाणवारवाणोरस्लाणादिविधिर्थेन 
स तथोक्तः । कथंभूतैः सामजैः । उमयकटकंद्रान्योन्याभिमुखनिलीनमदशोचैश्रीवेणि- 
दण्डाचुकारिणा दानद्रवेण श्यामल्ितकपोलसित्तिमिः दनद्रवेण मदजखेन दंयाम- 
छिताः स्यामलीकृताः कष्णीकृताः .कपोक्भित्तयः कटा येषां ते उ्यामलितकपोखमित्त- 
यसैस्तथोक्तैः । कथंभूतेन दानद्रवेण । उभयकटेलादि । उभयैौ(भौ) वामदक्षिणौ करौ 
गण्डौ तयोः कदरो मध्यप्रदेशस्तनान्योन्यामिमुखनिरीने परस्परसंमुखमुपविष्टे ये 

मदः रौथेश्रीश्च तयोववैणिदण्डो संयतक्रन्तरकलपौ तावनुकरोति तत्सदो भवतीत्ये- 
वंरीकः स तथोक्तस्तेन । अपरं कथंभूतैः सामजः । मदमदिरामोदश्वादोन्मदमधुकरा- 
रावपुनरुकडिण्डिमाडम्बरेः मदो दानं स एव मदिरा । विदह्वलकारित्वात् । तखा आ- 
मोदो दूरव्यापी परिमरुसस्याखादेन पानेनोन्मदा हषैवन्तो ये मधुकरा अमरास्तेषा- 
मारावः शब्दस्तेन पुनरुक्त द्विगणीकृतसिरस्करतो वा डण्डिमाडम्बरः परशब्द 
येषां सामजानां ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजः । कोधानलज्वालाकराललोचना- 
चरितसककदिक्पालसाध्वसैः कोधः कोप एवानलेऽचिः । देहसंतापकारकत्वात् । तख 
ज्वालाः कीलसाभिः करालानि सौद्राणि यानि लोचनानि नेत्राणि तैराचरितसुत्पारदितं 
सकलानां दिक्पालानामिन्द्रादीनां शतुनरेन्द्राणां वा साध्वसं भ्यं येस्ते तथा तैः । 
पनुः कथंभूतः सामजेः । अनूरुसारथिरथोन्माथमिथोदसहस्तनिष्ुरनिष्टयूतवमथुपाधः- 

प्रवाहए़वितघुरसदनैः अनूरूररुणनामा सारथिः [सूतो यसय स्] श्रीपूयंसय यो 
रथो व्योमयानं तसयोन्माथायाधःपातनाय मिथः परस्परमुदस्ताः क्षिप्ताः । अत्र 
मिथकाब्देन ˆ“ "यानिरदिरख नियत्वात् । थैसषमाक्ष्यद्ुवमीक्षेतोहैन" इति आश्चाधरेण 
द्शौनात(£) । ये हस्ताः शण्डादण्डास्तेषां निष्टुरो निर्दयो योऽसौ निष्टयतवमधुश््रीणैव- 
मने स एव पाथो जलं तख प्रवाहेन पूरेण फएवितानि क्षालितानि सुरसदनानि देव- 
विमानानि यस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजः । करवरेपभमयध्रस्यदाशाकरटि- 

१. भिषो" मूल ०. 
१, “मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि इयमरव्या्यातुभिः सान्तत्वौदनम्तत्वयोरङ्गीकारात् मि. 

थोदस्त' इयत्र संधिहुखेभः । "पिण्डं दयाद्धयारिरे,” 'सदयं वदन्ति ते कस्मादसदं नी - 
रजस्तमाः” इत्यादि प्रयोगदर्दीनेन "सान्ता अप्यदन्ताः' इयङ्गीकारेणाद्न्तत्वाद्रीक(रेम 

समाधानं प्रमाणान्तरोपलय्या ज्ञेय. 
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भ्रस्यदाश्ञाकररिषरैः, प्रथावजवकम्पितधरणिदेवतेः, चरणन्यासनमद्भगोरक- 
[आरदरित्ोषफणावलयेः, प्र्यक्पुर पक्षभरमिमारम्भविजुम्मितप्रमज्ञनज- 
नितकुरुशेरुशिखरविषट्नैः, .कटकण्डयनविनोदभसमटामदीरुहनिवरैः, स- 
मस्तसत््वसंमदीतुच्छोच्छरच्छोणितच्छटाविच्छिनोपहारसंतर्पितमदपुरुषेः, 

मनःसु धृतसंहारसमयेरिव, दष्टिपु कृतकाराधिरुदरैरिव, दशनेषु विनिवि- 
रितविशसनकर्ममिरिव, करेषु निहितवधक्रियोपायेरिव, पादेषु संपादित- 

घटैः कराणां शुण्डादण्डानामवहेपः संचारस्तस्माद्धयेन भ्रखन्त आशाकरटिनां दि- 
ग्गजेन्द्राणां घटा घटना यैस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजेः । प्रधावजवक्रम्ि- 
तधरणिदेवतैः म्रधाबो वेगवद्रमनं तख जवेन वेगेन कम्पिता वेपिता धरणिदेवता 
भूमेरधिष्टातृदेवताः यस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । चरणन्यासनमदभगो- 
लकुभारदङितरोषफणावख्येः चरणानां पादानां न्यासेनारोपणेन नमन् नग्रीभवन् 

योऽसौ भूगोलकस्तस् भारेण दठितानि चूणितानि वचूर्णकरतानि रेषफणावल्यानि धर- 
णेन्धभोगमण्डञानि यैस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजः । प्रयक्पुरःपक्षधरमि- 
प्रारम्भविजुम्मितप्रमञ्जनजनितकुररौर्रिखरविधटनेः प्रयक्ू पश्चाद्भागः, पुरः भ- 

मागः, पक्षो वामदक्षिणपाश्चै प्रयक्पुरःपक्षास्तेषां भमिभ्रैमणं तस प्रारम्भो रचनादि- 
कर्म तेन विजृम्भितः प्रतः योऽसौ प्रमन्ननो वायुस्तेन जनितमुत्पादितं कुलदौलरि- 
खराणां कुल्पर्वतकूटानां विघने च्रोटनं यैस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजः । 
कृटकण्डरयनविनो दभ्नमहामहीरुहनिवरैः कटानां गण्डस्थलानां कृष्टरयनविनोदेन 

` खजुस्फुटनेन भभाश्वुणीकृता महामदीरुदाणां महावृक्षाणां निवहः समूहा यैस्ते तरथा 
तेः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । समससत्वसंमदीतुच्छेच्छल्च्छोणितच्छटाविच्छिन्न- 
पहारसंतपितमदपुशूषेः समस्तसत्वानां सवैजीवानां संमर्देन चूरणीकरणेन अलुच्छं 
बहुलमुच्छर्दुत्पतच्छोणितं रुधिरं तख च्छ्य ॒धारास्त(सामविच्छिननोपटासे ऽखण्ड- 
पूजनं तेन संतपितास्तृत्ति नीता मदपुरुषा राक्षसा यैस्ते तथा तैः । पुनः कथमन 
सामजैः । मनःख भृतसंहारसमयैरिव मनःस चित्तेषु धरत आरोपितः संहारसमयः 
प्रज्यकालो चेत्ते तथा तेः । पुनः कथंभूतैः सामजः । दृष्टिषु कतकालमिश्धैरि 
दृष्टिषु लोचनेषु छृतो धृतः श्रालघनिशः अल्यकालषदो यैस्ते तथा तेः । पुनः कथंभूतैः 
सामजः । दानेषु [वि]निवेशितविश्चसनकर्मभिरिव दरनेयु दन्ते [बिनिवेशितमा- 
रोपितं विशषसनकमं दिंसाकै यैस्ते तथा तैः । पुनः क्थभूतैः सामजः । करेषु नि- 
दितवधक्रियोपायेरिव करेषु छण्डादण्डषु निहित आरोपितो वधक्रियोपायो रिसा 
बहुदुःखा चेस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजः । पदेषु संपादितवन्नसंपातैरिव 
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वज्संपातेरिव, वाकधिषु च नियुक्तयमदण्डैरिव, निजमदगन्धानुबन्धवाधि- 

तापरद्विरदमदमभेदैः, स्यन्दनवेदमुपतिष्ठमानैः, नररिरोदरयी परधावद्धिः, तु- 
रगारोकं पुरः पतिभासमानैः, सपलद्विपमदगन्धाघ्रायं प्चु्यद्धिः, प्रतिपक्षे 
ममणिरवश्रावं संरम्ममणेः, कमेरुकविषयं विनिरन्धद्धिः, छत्रगोचरं प- 
रिटम्पमानैः, प्रस्यकाखानिरुचर्िताचलकुरुविभीषणेः, प्रतिकरिशङ्कयेव 
पदेषु चरणेषु संपादित उत्पादितो वज्रसंपाततोऽशनिपातो येस्ते तथा तैः । पुनः 
कथंभूतैः सामजैः । वालधिषु च विनियुक्तयमदण्डैरिव वालधिषु पुच्छेषु च नि- 
युक्त आरोपितो यमदण्डो यैस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । निजमदगन्धा- 
लुवन्धवाधितापरद्िरदमदमेदेः । निजमदगन्धेन . खकीयदानपरिमखेन अनुबन्धेन 
सततप्रबरृत्या बाधितः पीडितोऽपरद्विरदमदग्रभेदोऽन्यगजमदो यस्ते तथा तैः । पुनः 
कथंभूतैः सामजः । खन्दनवेदमुपतिष्टमानैः स्यन्दनस्य रथस यद्वेदनं ज्ञानम् । [विदः 
साकल्ये नम् ।"] तदुपलक्षीकृयोपतिष्टमनैभरदीवमागच्छद्धिः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । 
नरशिरोदर प्रधावद्धिः नररिरो मनुष्यश्चिरो दृष्ट ्रधाबद्धिरवेगवत्तयागच्छद्धिः । 
'्टसो नम् साकल्ये" । पुनः कथंभूतैः सामजः । तुरगालोकं पुरः प्रतिभासमानैः तर- 
गमालोक्य 'तुरगरथव्या्िपुरःसरं देदीप्यमानैः । सामजैः कि कुर्वद्धिः । सपलंद्धिप- 
मद्गन्धाघ्रायं अक्षुभ्यद्धिः सपल्नानां शच्रूणां संबन्धिनां द्विपानां गजानां मद्गन्धा- 
त्रायं यथा भवत्येवं मदगन्धमाघ्राय मदगन्धखाघ्राणं पूवे वा मदगन्धमाघ्राय 1 श्व 

तीयायां च” दइयनेन नमप्रयययः परीप्सायाम् । ्रक्षुभ्यद्धिः प्रचल्द्धिः । अपरं कि 
कुवणेः सामजेः । प्रतिपक्षेभसणिरवश्रावं संरम्ममणिः प्रतिपक्षाणां रात्रूणानिभानां 
हस्िनां मणिरवश्रावं यथा भवत्येवं संरम्भमाणः कोपम[तद्धिः । अपरं किं कुर्वद्धिः 

सामजैः । कमेलकविषयं विनिरुन्धद्धिः कमेलकानासुष्रणां . विषयं गोचरं विनिर- 
न्धद्धिः विरशेषेणातिकषयेन सन्धद्धिः खीढर्वद्धिः । उद्रणां स्थानमङ्गीकुवेद्धिरियर्थः । 
पुनः किं कु्वणैः सामजैः । छत्रगोचरं परिङ्म्पमानेः । छत्रगोचरमातपवारणविषयं 
परिटम्पमनिः । छत्राणि प्रोदयद्धिरियर्थः । (पुनः कथंभूतैः सामजः । मणीनां पादा- 
रोपितलोहच््राणां शब्दानां श्रवणपूर्व परिसमन्ताच्छेदयद्धिः ॥) पुनः कथंभूतैः सा- 

मजैः । प्रल्यकालनिख्चलिताचकर्कुख्विभीषणेः प्रलयकालः कल्पान्तकाकुसख सं- 
बन्धी अनिसमरे वातस्तेन चलितान्युहायितानि यानि अचल्कुखानि पर्वैतसमूहयासद्र- 
द्विभीषणास्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः सामजैः । प्रतिकरिशङ्भयेव गिरिकरीरटलि- 

१. अख मूलं तु मूल्पुसकेऽसदुपलव्धे नेवोपलस्यते ! टीकायां तु पुस्तकद्रयेऽप्यु- 
पलभ्यतेऽयं पाठः । एकसिन्सरीकपुस्तके मूलमध्येऽसत्रेवे तटिविहं दघ्वाधोमागे 

टीकासमानाकार एव पाठः पूरितः । नवीनलिखितसटीकपुस्तके ठ रीकासमानाकार एवं 
पाठो मूरमध्य एव लिखित उपलभ्यते. 
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गिरिकरीरटछितमदारिखाराकरनिषिष्टगण्डरेरेः, करनिष्येषणपाति- 
तसारवनैः, दन्तकोटिसमुसखारितपुरकपादैः, खकीयबरुविजिज्ञापयिषयेव 
रविरथेषाडम्बरं रदेषु शेषं पुष्करेषु मन्दराचरुं ररीरेषु महापगाः कोरक - 
रस्रोतःसु सुथै छोचनेषु तारागणं विन्दुषु चन्द्रं नखेषु पवनं च तरःघु दधानः, 
विटपिभङ्गवदवधीरिताभोरणप्रणिषिभिः, विशतन्तुवन्रुटितवकिकिः, वीरणम्र- 
रोहवत्पयसवाहरिकैः, कताप्रतानवदुन्मथितवन्धनैः, नरुदण्डवत्पममदितास- 

तमदाशिखारकलनिष्पिष्टगण्डदोकैः प्रतिकरिणां शब्रुगजानां शङ्येव गिरिकटीला क- 
न्दुककीडा तद्वत् छलितानि उद्टितानि महाशिलनां शकलानि खण्डानि तेनिष्पि्टा- 
शरणीकृता गण्डशैलः श्ुद्रपवैता यैस्ते तथा तेः । पुनः कथंभूतेः सामजः । करनिः 
घयेषणपातितसालवनैः । कराणां शुण्डादण्डानां निष्पेषणेन आस्फालनेन पातितानि 
मूलादुन्मूितानि साल्वनानि शालगरक्षवेनानि यस्ते तथातेः । पुनः क्रं कुर्वाणः 
(कीद्शैः) सामजैः । दन्तकोरिसमुत्पाटितपुरकपदैः । दन्तकोटिभिर्दन्तापैः कृत्वा स- 
मुत्पाटितानि अधःपातितानि नगरकपाटानि नगरट्रारकपायानि चस्ते तथा तैः । पुनः 
किं कुणिः सामजेः । खकीयबलविजिन्ञापयिषयेव निजपराक्रमं ज्ञापयितुमिच्छयेव 

रविरथेषाडम्बरं रवेः श्रीसूर्यस्य स्थस या ईषा दीधेकाष्टे तस्या आडम्बरमारोपं रदेषु 
दन्तसुसखेषु दधनिधैरद्धिः । रोषं नागं पुष्करेषु इण्डादण्डेषु दधानैः । मन्द्राचलं 
मेरुपर्वतं शरीरेषु कायेषु दधानैः । महापया गङ्गयसुनानर्मदाया नदीः कोशकटसो- 

तःछु कोशो मेदूरन्ध्रं कटो गण्डस्थलं तयोः स्रोतःसु तत्र मदप्रवाहेषु दधानः । सूर्य 
भास्करं लोचनेषु नेतरेषु दधानैः । तारागणं नक्षत्रमण्डलं बिन्दुषु मदविन्दुपुं दधानैः । 

चन्द्रं राशाङ्मण्डरं नखेषु विरातिनखेषु दधानैः । पवनं नमखन्तं च समुचये टरःु 

वेगेषु दधानैः । समुचयदीपकारंकारः । पुनः कथंभूतैः सामजः । विटपिभटरवद्वधी- 
रिताधोरणध्रणधिभिः विटपिनां गृहाणां भङ्गवत्रोटनवदवधीरिता अवगणिता आधो- 
रणानां दस्तिपकानां प्रणिधयो याचनानि वा अङ्कशप्रयोग। यस्ते तथातः । पुनः 
किंभूतैः सामजे; 1 बिरतन्तुवदघ्रुटितवचकिः पद्चिनीकन्दमागोसन्नसुत्रवघ्रदिता भ- 
मापिता वद्धिका शृङ्खला यस्ते तथा तैः । पुनः कीद्यौः सामजः । वीरणम्ररोट्वत्प- 
यसवाहरिकफैः वीरणप्ररोहवदुरीरवरणाङ्करवत् पयैस्ता अधःपातिता वाहर्कि ा- 
लानसतम्भा यैस्ते तथा तैः । पुनः किमुक्तैः सामजः । ठताप्रतानवदन्माथितवन्धे 
लताप्रतानवद्र्ीजाल्वदुन्मथितानि शतखण्डीकृतानि बन्धनानि वरत्रादीनि यस्ते 
तथा तेः । पुनः कीदृशैः सामजः । नठदण्डवल्ममदितालानस्तम्मः । नठदण्डवद्धमन - 
दण्डवत् पोटगख्वत् कमल्दण्डवत् ग्रमार्दताश्वर्णक्रिता आलानस्तम्भा गजन्तम्मना यस्त 

तथा तेः । पुनः कीदशः सामनः । म्रणाटनाखवद्रिषरितार्गलः मरणाठनाखवन् प- 
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नस्तम्भैः, मृणालजालवद्विधरिता्लेः, कुरुदकाण्डवदुन्मूकितनिकाचैः, सुख- 
परटामोगवदवगणितकरेणुभिः, परमाणुवह्ठोचनगोचरादपि दृरतरसंचरचारेः, 
कर्ण॑तारुपवनपरिक्षिपदिगन्तथनसंधेः, गगनाघ्राणोकूणितकरसूतकारकम्पित- 
ब्रह्मरोकैः, पांशुपमाथोन्मथितमारतण्डमण्डरैः, पद्कोपदेहदुरदिनीकतनमोभा- 
गैः, जकावगाहपलायितजल्देवतेः, कामचारविहारवित्रासितवनदेवीसंदोरैः, 
उहङ्खितबर्वेगवीथीपरिमणेः, शाक्यशासनमपमाणेरिवं सकर्जगच्छरन्यता- 
मानेतुं पवृत्तिसहजैः सामजः सह चिक्रीड । 

धिनीकम्दसमूहवत् विधटिता भङ्गमानीता अभैव्यः पिण्डकाष्टानि यैस्ते तथा तैः । 
पुनः किंभूतैः सामजेः । उमुदकाण्डवदुन्मूलितनिकायैः(्ैः) कुमुदकाण्डवच्छरैतो 
त्पलनाख्वत्त् उन्मूलिता उत्मारिता निकाया(चा) गाच्रबन्धना येस्ते तथा तैः । पुन 

किमुतैः सामजैः । सुखपटाभोगवदवगणितकरेणुमिः मुखपटाभोगवत्कृत्रिमसिंदसु- 
खाटेपवदवगणिता अवहेलिताः करेणवोऽपरगजा यस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः 
सामजैः । परमाणुवष्टोचनगोचयदपि दृरतरसंचरचचचारेः परमाणुचछ्ठोचनगो चरादपि 
नेचविषयादपि दूरतरं अतिविग्रकृष्टं संचरन्तो वेष्टयन्तश्चाय ॒वीरपुरुषा यैस्ते तथा 
तैः । पुनः कीष्दौः सामजः । कणैतालपवनपरिक्षिप्तदिगन्तघनसंधैः कणैताखानां 
कर्णतालपत्राणां पवनेन वातेन परिश्िप्ताः उडायिता दिगन्तेषु घनसंघा मेघपटलानिं 
येस्ते तथा तैः । पुनः दयैः सामजैः । गगनाध्राणोत्कूणितकरसू्कारकम्पितव्रह्य- 
लोके: गगनाघ्राणायाकाश्षगन्धोपादानाय उत्कुणिता वकरीकृता ये कराः दुण्डादण्डा- 

स्तेषां सत्कारेण शब्दविरोषेण कम्पिता वेपिता ब्रह्मलोका अन्तरिक्षनगराणि यैस्ते 
तथा नैः । पुनः कीदैः सामजः । पाञ्चुप्रमाथोन्मधथितमार्तेण्डमण्डलैः पांशचुभ्रमाधेन 
धूलिग्रक्षेपेण उन्मथित उपरिक्षप्तं मा्तण्डमण्डलं सू्यैविमानं यस्ते तथा तैः । पुनः 
कथभूतैः सामजैः । पर्ञोपदेहद््दिनीकृतनमोभागेः पङ्क कर्द॑मसख उपदेहे दृद्धिस्तया 
दुदिनीकृतो नभसो भागः प्रदेशो येस्ते तथा तैः । पुनः कीषदौः सामजेः । जखव 
गाहपलायितजरदेवतैः जलावगाहेन नदीसरोवरादिजल्विलेडनेन पलायिता दूरं ना 
शिता जलदेवता यैस्ते तथा तैः । पुनः कीद्ः सामजैः। कामचारविहार[वि]त्रासित- 
वनदैवीसंदोहैः कामचारविहारेण स्वेच्छया पयैटनेन [वि]्रासिता भयं प्रापिता भीति- 
मापिता वनदेवीनां व्यन्तरीणां संदोहाः समूह्य यस्ते तथा तैः । पुनः कीष्शैः सा- 
मजे: । उदटङ्खितबल्वेगवीथीपरिमाणैः उष्ट्वितानि उत्फाटेन मापितानि बल्वेगेन 
कृत्वा वीध्याः परिमाणानि प्रधावद्धूमिदेध्यां यैस्ते तथा तैः । पुनः कीदशः सामजः । 

१, धविधटिततदिकागैलः" मू. 
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, कदाचित्ोणकोटिकरर्कन्टुकाम्बस्चारणापरिस्छरितदिग्देवताविमान- 
मण्डलो दुष्टाश्चैः सह प्रीति बबन्ध । 

कृदाचिनिजमुजपराक्रमव्यायोधितासरा(र)ल्जरव्यालो महासरसीनाम- 
णौसि विजगाहे । 

कदाचिहोर्दण्डदकितिदुर्दमरादूलः कत्कीरकुहराप्रायिधूकघूकारधोरा- 
स्वरण्यानीषु विजहार । | 

कदाचिन्नियुद्धायासितप्रबर्वेतारः पूतनाकरोडमरडमरुकारवभरवाः 
क्षपा पिवरृवनावनीः संचचार ॥ 

दाक्यशासनप्रमाणैरिव वैद्धसमयाच्नैरिव सकर जगत् सर्वं जगत् पृध्वीमण्डलं शू 
न्यतामानेतुसद्रासतां प्रापयितुं ्रृत्तिसहनेशवेष्िते खभावो येषां ते तथा तैः । संक- 
राटंकारः ॥ । 

कदाचिदिति । स मारिदत्तो राजा कदाचित्कस्िश्विदवसरे पुष्टाः सुट क- 
रटधोटकैः साध॑ प्रीतिं प्रेम वन्ध बद्धवान् वघ्राति स । कथंभूतः सः 1 कोणकोटिक- 
लकन्दुकाम्बरच्रारणापरिस्खलितदिग्देवताविमानमण्डलः कोणो मृट्च (व)क्रकाष्यष्टि- 
सख कौरिरम्रं तया कलकन्दुकसख अम्वरचवारणा गगननयनमाकाराग्रापणं तया प- 
रिस्खटितानि अवष्टव्धानि दिग्देवतानां विमानमण्डलानि ग्योमयानसमूटा येन स तेथा ॥ 

कदाचित्कसिश्चिदवसरे महासरसीनां महासरोवराणामर्णीसि जलानि विजगाहे 
` विलोडयामास । कथमूतः सः । निजयुजपराक्रमन्यायोधितास्षरा(र)ोरजस्व्यासः 
निजौ खकीयै भजौ बाहुदण्डौ तयोः पराकमेण वच्वत्तया व्यायोधिता विविधं युद्ध 
कारिता असरा(र)ला महान्तो(व्राः) ज्व्याल मकरादयो जख्जन्तवो येन स तथा॥ 

कदाचित्कसिश्िदवसरे अरण्यानीषु महारण्येषु विजहार पर्यटनं चकार 4 स 

कथंभूतः । दोदेण्डदलितदुदेमशादृलः दोदेण्डेन वाहुदण्डन दलिता सत्यु नीताम्न- 
सिण्डीडता दुदंमा बलवत्तराः दादू व्याघ्रसिहादयो येन स तथा । कथमूताखरण्या- 
नीषु । ु कीलकुहराघ्रायिधुकघूत्कारघोरास्च वुत्ीलानां पर्वतानां कटराणि विव्पि 

जिघ्रन्ति गन्धं गरृहन्तीत्येवंसीलाः कुकील्वुहुराघ्रायिनस्ते चते धूकरा उदटकपक्िण- 
स्तेषां धूत्करः रौद्रशनैर्घोरा भयानकासतास्तथा तासु ॥ 

कदाचित्कासमधिदवसरे क्षपासु रात्रिषु पितृवनावनीः दमशानभूमिकाः संचचार 
पथेटितवान् । स कथंभूतः । नियुद्धायासितप्रवस्वेतालः । नियुद्धेन वाहुयुदेनायासिना 
दमिताः प्रवलाः प्रचण्डा वेताल भूताव्षट्तक्रशरीराणि येन स तथा । कथरभृताः 
पित्रवनावनीः 1 पूतनाकरोडमरडमरकारवभैरवाः पूतनानां राक्षसीनां करेषु दस्तप 
उडमरा उत्कटा ये उमशुका ठक्रास्तेषामारवाः राब्दासमेरवा भयानकास्ताः ॥ 

१, कन्दुकान्तर्” मूल ०, == 



१ आश्वासः  यद्सिरुकचस्पूकाव्यम् । ९३ 
~ ® कदाचिदसहायसाहसः साश्व्यशोर्यनिजितविनतदर्वारवीरावतारभूपार- 

चूडामणिमरीचिप्रसरसरस्ताण्डवितचरणकमकः र्रुक्षत्रियकरत्नेत्रापाङ्गस- 
ज्गोष्टोकलाजाञ्लल्पातानामालानं पातां निनाय ॥ 

कदाचिततौरयत्रिकातिरायविरोषविजितगन्धर्षरोकः शवकतिकरुताख्यर- 
गष वनदेवतानां समाजं नतयामास ॥ 

कदाचिदन्धीणामलकव्टरीविनुम्मणजरधरः, चोरीषु भूरुतानतैनमल- 

कद्ाचित्कस्सिश्विदवसरे रातुक्षत्रियकलच्नेचापाङ्गसङ्गोष्टोललजाञ्जलिपातानामात्मानं 
पाचतां निनाय रक्षत्रियाः सपतनराजयुत्रास्तेषां कठत्राःणि) यौवनमद्- 
वलयः चलियसासां नेत्राणां लोचनानामपाहृसङ्खन. कटाक्षासङ्गेन कयाक्षसंगदया उद्रेख 
उत्कटा लाजाञ्नल्य आद्र॑तण्डुलग्रछतयस्तासां पाताः पातनाि तेषां (आत्मानं निज- 
शरीरं) पात्रताममत्रतां निनाय नीतवान् नयति स । करथ॑भूतः सः । असहायसा- 
हसः अद्ितीयाद्भुतकमी । पुनः कथंभूतः । साथर्यशोयेनिजितविनतदुर्वारवीरावता- 
रभूपाखचृडामणिमरीचिप्रसरसर स्ताण्डवितचरणकमलः साश्वयं चतुरचित्तचमत्कारकारकं 
यच्छीयं बरं तेन पूवे निर्जिताः भङ्गं प्रापिताः पशाद्धिनता नम्रीभूता ये दुरवारवीरा- 
वतारभूपालः । दुःखेन महता कष्टेन वारयितुमशक्या दुवौराः । वीरेषु खभटेष्वव- 
तारो जन्म येषां ते दुवौरवीरावताराः । ते च ते भूपाला राजानस्तेषां चूडामणयः 
िरोरत्नानि तेषां मरीचयः किरणास्तेषां प्रसरो व्याप्तिः स एव सरस्तडागसव्र ता- 
ण्डवितं चरणकमलं पादपन्चं येन स तथा ॥ 

` कृदाचित्कसिशिदवसरे खलरतिकरताल्यरङ्गेषु॒वनदेवतानां समाजं नर्वयामास् 
खलतिकं नाम वनानि तख कताल्या कतामण्डपास्तेषां रङ्ग न्तनभूमिष वनदे- 
वतानां कान्तारदेवतीनां समाजं समूहं नर्वयामास यदयं कारितवान् । स कथंभूतः 1 
तोरयिकातिशयविरोषविजितगन्धर्वलेकः तौयच्धिकं गीतन्रयवादिघ्रशाघ्नं तखाति- 
रायविरोषश्वातुर्यातिरयस्तेन विजिता भङ्ग प्रापिता गन्धर्वैलोकाः कर्त्रवाक्समूहा येन 
सतथा।॥ 

स मारि(र)दत्तः कदाचित्कसिशिदवसरे कामक्रीडया स्मरं कंद्पै विंडम्बयामास 
तिरश्वेकार । कथंभूतः सः । अन्ध्रीणां तिलिद्गदेशवनितानां अक्कवष्टरीविजम्मण- 
जकधरः अलकाश्रणेकुन्तसस्त एव वयौ मज्जयां वछ्यो वा तासां विलुम्भणे उद्टासने 
जल्थरो जीमूतसदस्लः । "पुनः करथभूतः । चोटीषु चोल्देरवनिताद भररुतानर्तैने चि- 

१. (खल्तिकखेलनलताल्य मूल ०. २. विजुम्भमाणः मूल०. 

१. अस्य धनुश्िहद्रयान्तरगतसय श्लचरक्षतरियः इयतः प्राक्पाये योग्यः. 
५ 



६६ काव्यमाख | 

न्तारकुदरविदस्कोकिलकुर्कोखहरोत्थापितानङ्गव्यारव्याकुङितकासुकेषु, 
प्रोषितयोषिद्विरदाष्शक्षणिसंध॒क्षिषु, मनसिजाजकवटंकारद्रवदध्वन्यहृदयेषु, 

दिवाप्यमिसारिकाजनानामन्धतमसप्रसाधिषु, धीराणामपि पमरणयिनीप्रणति- 

हेतुषु, मानिनामपि प्रियतमाप्रसादनदैन्यनिनदेषु, शूराणामपि बह्भाचा- 
टकारकारणेषु, यमिनामपि रतिरसातङ्कायतनेषु, पृष्पचापशरप्सारसारेषुः 

मधुमासवासरेषु कामाश्रमधर्मचारितामाप्पेदे ॥ 

येषु ̀ते तथां तेषु । पुनः कथंभूतेषु मधुमासवासरेषु । कान्तारकुहरविहरत्को किल्कुर- 

कोखादखोत्थापितानङ्गव्याख्ब्याकुलितकासुकेष्ठ कान्तारफुहरेष्ठ उद्यानविवरेषु मध्येषु 

विहरन्तः पचैटन्तो ये कोकिलाः पुंस्कोकिखस्तेषां कुलानि समूहास्तेषां कोराहरः कर- 
कलशाब्द्स्तेनोत्थापितः प्रकटीकृतो ऽनङ्ग एव व्याखः कन्दषैकाटतपैः । अचेतनो(नतो)- 
त्पादृकत्वात् । तेन व्याकुलिता विद्वीकृताः काकाः खीटम्परपुरषा येषु ते तथा तेषु । 

पुनः कथंभूते मघुमासवा्रेषु । ग्रोषितयोषिद्धिरदाश्दयक्षणिसंधुक्षिषु मरोषितयोषरितः 
परदेरप्राप्तमव्र॑ंकाः चियस्तासौ विरहो विप्रलम्भः स एव आश्चुक्षणिर्वेश्वानरः । शरीर- 
संतापकारकत्वात्. । तं संधुक्षयन्ति प्रदीपयन्तीत्येवंशीलास्ते तथा तेषु । पुनः कर्थ- 

भूतेषु मधुमासवासरेषु । मनतिजाजक्वरंकारद्रवदध्वन्यहृदयेषु मनतिजः ` कामस्स्याः 
जक्रवं धनुस्तस्य ठकारः राब्दस्तेन द्रवन्ति नर्यम्ति हियन्ते अध्वन्यानां पथिकानां 
हृदयानि चित्तानि येषु ते तथा तेषु । पुनः कश्रमूतेषु मधुमासवासरेषु । दिवाए भिसा- 
रिकाजनानामन्धतमसप्रसाधिषु दिवा अपि दिवसेऽपि रात्रौ चापि अभिसारिकाजनानां 
परपुरुषरुम्पटच्रीसमूहानामन्धतमसप्रसाधिष्ठु अन्धतमसमन्धक्षारं प्रसाधयन्तीव्येवं- 
शीखास्ते तथा तेषु । अन्धकारकोरकेष्विदर्थः । “अवतमसमन्धतमसं ध्वान्तमन्धकारं 

च इति हलायुधः । पुनः कथंभूतेषु मघुमासवासरेषु । घीराणामपि योँगीश्वराणार्मपि । 
अपिरब्दात्कातरणामपि । प्रणयिनीनां द्वीणां प्रणतेः पादपतनस्यं हेतवः कारणानि 

येषु ते तथा तेषु । पुनः कथंभूते सधुमासवासरेष्र । मानिनामपि भ्रियतमाश्रसादनदैः 

न्यनिनादेषु मानिनामपि अभिमानवतामपि । अपिहाब्दान्निमौनानामपि । भ्रियतमानां 

स्रीणां असादनेषु प्रसन्नीकरणेषु यहन्यम किंचित्करं याचकलं तख निनादाः(नि) यस्ते 
तथा तेषु प्रियतमाग्रसादस्दैन्यनिनादेषरु । पुनः कथेमूतेषु मधुमासवासरेषुं । शूराणामपि 
वष्टभाचाटुकारकारणेषुं शूराणामपि सहखभटलक्षभटकोटिमटानामपि । अपिशब्दात्सं्रा 
मानिवतेकानासपि । वह्टमानां श्रियतमच्वीणां चाटुकार मिथ्यास्ुतेः कारणानि हेतु 

भूता ये तेषु वह्माचाटुकारकारणानि तेषु ! पुनः कथंभूतेषु सधुमासवासरेषु । यमिना 
मपि रतिरसातद्कायतनेषु यमिनाम्) अपिरब्दात् अव्रतानामपि । रतेः संभोगक्रीडायाः 

१. "निदानेषुः मूल०. [ष । 



१ आश्वासः . यञ्चसिरुक चम्पूकाव्यम् । ६७ 

कदाचिच्रणकिसलयोष्ासमद्रणितमाग॑निगेमाभिः, पादनखमयूखोपहा- 
रितविहारमदीमण्डलामिःमेखाकलापककितोरस्तम्मिकापुनरुक्तकाननदेवै- 
तोयानतोरणमालाभिः, निपम्बस्थलीद्वियुणिताच्योकक्चाखारायनसंनिवेरामिः,* 

^ अ 

तनूरुदराजिविजितठ्ताप्रयोदमसराभिः, नामिगमनिभस्सितक्रीडाकुत्कीरक- 
न्दरामिः, वङ्विलासविट्तवह्ठरीचर्नामिः, सनविस्तारविडस्ितम्रसूनसब- 

यो रसीऽसुरागः स एवातद्कः सदयः प्राणहरो व्याधिस्तस्यायतनानि आस्पदीभूतानिं ते) 
रतिरसातङ्कायतनामि तेषु । पुनः क्थंभूतेष्रु मघुमासवासरेषु । पुष्पचापश्चरप्रसारसारेषु 

पुष्पचापः कन्दपेसरसख शरा बाणास्तेषां प्रसारः प्रवृत्तिस्तेन सारा बलवत्तरा ये तथा 
तेषु । संकरांकारः ॥ 

-मारिदत्तः कदाचित्कसिधिदवसरे प्रसदवमेपूदयानवनविरोषेषु युवतिभिः कमनी- 
यकाभिनीभिः सह साथै रेमे क्रीडां चकार । इति करियाकारकसंबन्धः । कथंभूताभि- 

युवतिभिः । यथोक्तविरोषणविशिष्टाभिः अरुकारीकृतवनस्पतिविमूतिभिः अरुंकारीकृता 
रारीरेष्ववतारिता वनस्पतिविभूतिर्यानरक्ष्मी्यामिस्तास्तथा ताभिः! तत्कारणगरभितविश्चे- 
पणान्याह--कथंभूतामि्युवतिमिः । चरणकिसख्योष्टसमद्टगितमागैनिगेमाभिः चरणाः 
पादासन एव दरँंसटयानि कुम्पखनि । कोमलारुणवर्णसंयुक्तत्वात्। तेषामुछ्सः कीडनं तेन. 
मष्टणिताः कोमलीकृता सागनिगमाः पथःप्रवृत्तयो `याभिसतास्तथा ताभिः । पुनः कथं- | 
भूतामिथुवतिमिः । पादनखमयूखोपहारितविहारमदहीमण्डलामिः पादनखानां चरणपु- 
नभेवानां मयूखाः किरणासतरपदहारितानि पूजितानि विहारस्य पय॑टनस्य महीमण्डल्नि 

भूमिदेरा याभिसासथा ताभिः । पुनः कर्थभूताभियुवतिभिः । मेखलकलापकठितोरुस- . 
म्भिकापुनस्क्तकाननदेवतोयानतोरणमालाभिः मेखलकलापः जघनोपरिस्थितवघरोचय- 
स्तेन कठिता वेष्टिता ऊरुसम्मिकाः पिचण्डलुलम्भास्ताभिः पुनरुक्ता द्विरणीकृता ` 
काशैनदेवतानासुयानदेवतानां तोरणमास महोत्सववन्दनमाला यामिस्तासथा ताभिः । 
पुनः कथेमूताभियुवतिभिः । नितम्बस्थरीद्वियुणितौशेकशाखारेयनसंनिवेशाभिः नि- 
तम्बस्लीभिः कटिपश्वाद्वागस्थटीभिद्विसुणितः अोकश्चाखानां शयनसंनिवेशः शय्यास्था 
नं याभिस्ास्तथा ताभिः । पुनः कर्थभूतामियुंवतिमिः । तनूरुहराजिविजितरताप्ररोदम- 

सराभिः तनूरुदराजिभी रोमराजिभिविजितसतिरस्करृेतो कताप्रयोहप्रसरो ववह्रप्र 
सारो याभिसतास्तथा ताभिः । पुनः कथभूताभिर्युवतिमिः । नामिगर्मनिरभसितक्रीडाकु- 
त्कीट्कन्दरामिः नाभिगभेण नाभिमध्येन नि्भत्सिता तिरस्छृता कीडाढुत्कीरकन्दया 
क्रीटाकरणश्चद्रपवेतगुह्ा यामिस्तास्तथा तासिः । पुनः कथंमूताभियुवतिभिः । वलि- 
विलासविषप्तवष्टरीचलनाभिः वटिविलासेचिवटीभ ङ्गलो भामिविटप्तानि तिरस्कृतानि 

व्टरीचल्नानि याभिस्ास्तथा ताभिः । पुनः कथभूताभियुवतिभिः । स्तनविस्तार- 

१. नामिगतनिर्मत्सितः इयपि पाटः क्चिद्रीकरापुस्तकेपूपलभ्यते, 
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कामिः, मुजपञ्जरपराजितकान्तारतानाभिः, अधराधरीकरतबारप्रवासमिः, 
फपोरुतखोहटसस्खेदजरमञ्चरीनाल्कुघुमितावतसपहवाभिः, चिकुरकान्ति- 
कृटुषितसप्तच्छद च्छायामिः; अल्कारीछरतवनस्यतिविभूतिभियुवतिभिः सह् 
प्रमदवनेषु रेमे ॥ | 

कृदाचिन्मरकतमणिविनिमितमूायु, कङ्कढकोपलसंपादितमित्तिमद्धि- 
कालु, काञ्चनोपरचितसोपानपरम्परासु, सुक्ताफर्पुलिनपेदरप्यन्तसु, करि. 

विडम्बितप्रपूनस्तवकामिः स्तनानां विस्तारेविडम्बितासिरस्ृताः प्रूनस्तवक्राः पुष्प- 
गुच्छा याभिस्तास्तथा ताभिः। पुनः कथंमूतासियंवतिभिः। भुजपज्रपराजितकान्तारता- 
नामिः युजपङ्रेबोहूरचनाभिः प्राजितसिरस्छृतः कान्तारख वनस्य तानो दीधत्वं याभि- 
स्तास्तथा ताभिः । पुनः कथेभूताभिरयुवत्िभिः । अधराधरीङृतबालपवालाभिः- अधर 
विम्ब्र्ैरधरीकृतासिरस्छृता बाप्रवालाः कोमलपष्टवा याभिसतास्तथा ताभिः । पुनः 
कथंभूतामिंवतिभिः । कषोलतरोषटसत्स्वेदजल्मज्ञरीजाव्कुखमितावतंसपष्वामिः क- 
पोलतटेषु गण्डस्य टेषूष्तन्ति उदयमानानि यानि स्वेदजलानिं तान्येव मञ्जरी जालानि 
व्टरीसमूहासतेः कुखुमिताः पुष्पसंयुक्ताः कता अवतेसपष्वाः कणपूरप्रवाल याभि- 

 स्तास्तथा तासिः । पुनः कथंभूतामियंदतिभिः। चिकुरकान्तिकटष्वरिसप्तच्छदच्छ 
. यामिः चिकुराणां केशानां कान्तिभिः हृष्णतेजोमिः कड्षितासिरस्छृता अपमान- 

विषयीकृताः सक्तच्छदानां विषमच्छदानां. रारद्वृक्षाणां छयाः रोभा यामिसतास्तथा 

ताभिः । संकरारकारः ॥ 
कदाचित्कसििधिदवसरे गृहदीधिकाद गहवापिकासु कामिनीमिसैवयोवनाभिः खीभिः 

परिवृतो वेष्टितो जल्कीडाखुखमन्वभूत् आखादितवान् । कामिः क इव । करेणुभिः प- 
रिवृतः करी इव गज इव । यथा करेणुभिः परिषतः करी इुखमन्वभूत् अनुभवति । 

कथंभूता दीधिकायु । मरकतमणिविनिमितमूरास मरकतमणिभिर्विनिमिंतानि निष्पा- 
दितानि मूलानि मूतल्मति यासां तास्तथा तासु उक्तं च रत्नपरीक्षायाम्मगरडोद्रार- 
दुमे पवशेष्व्रकतच्छकाः । मरकतश्वतुथीतुश्वुर्धोप खाद्टिषापहः ॥ म्लेच्छदेरे महादं 
कीरपक्षाणिको (्षनि्भै) भवेत् । संधिकदुररन्धासाङ्क्षता हरितः शुभः ॥2 हरितम- 
णिविनिर्मित्ताखिलर्थः । पुनः क्थभूताट ग्रहदीधिकाघ । कङ्ष्टकोपठसंपादितमित्तिम- 

्रिकासु कङ्क्टकाः स्फटिकमणयस्तेधायुपठेः दिकाभिः संपादिता निष्पादिता भित्तीनां 
-मेद्रकानां भद्गिका रचना याघं तास्तथा ताछ । पुनः कथभूतासु गृहदीधिक्य । का- 
छनोपरचितसोपानपरम्परा काञ्चनेन दुवर्गेनोपरचिता निमीपिता सोपानपरम्परा 
आरोहणश्रणियसां तास्तथा तासु । पुनः कथंभूता गृहदीधिकाषु । युक्ताफ्पुलिनपे- 
दालपयन्ताछ मुक्ताफलानां पुलिनस्तोयोच्थितद्वीपः । तोयोच्थितं तत्पुलिनम्ः इति व- 

१, इमी रत्नपरीक्षाश्यक्े यथादद्चसस्फटाथदेव र॑ 
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मकरमुखमुच्यमानवारिभरितामोगाघ, कपूरपारीदन्तुरतरङ्संगमाघु, दुग्धो 

दधिवेराखिव चन्दनधवलाघु, वनखलीषिव सकमलासु, रिरिरशेरशि- 
लखिव मृगमदामोदमेदरमध्यायु, कण्टीरवकण्डपीरीष्िव सकेसराघु, वि- 

श 

हिणीशरीरयष्टिषिव सृणाङवल्यिनीषु, मत्रवादोक्तिष्िव विविधयत्र्- 

धिनीषुः वसन्तकताखिव विचित्रपह्वपरसूनफरस्फा(रर्फा)राधिकाघ गरहः 

चनात् । तैः पेशला अतिमनोहराः पर्थन्ताः प्रान्तदेशा यासां तास्तथा ता । पुनः 
. क्थमूतासु गृहदीर्धिकासु । करिमकृरयुखमुव्यमानवारिमरितामोगाघच करिणां ङृतिम- 

हस्िनां तथाविध(धानां) मकराणां जठचराणां [च] सुसैर्मुच्यभानं लज्यमानं यद्रारि ˆ 
जरं तेन भरिताः पूरिता आभोगा विस्तारा यासां तास्तथा ताछ } इनेन विरोष- 

, णेन गृहवापिकानां कृच्रिमतवं सूचितमिलर्थः । पुनः कथंभूता ग्रददीर्धिंकासु । कपूर- 
, पारीदन्तुरतरङ्गसंगमायु कषूरपारीभिहिमवाडकारलकोमिर्दन्तुर उनतस्तरङ्गसंगमः 

कष्टोटसगतिर्यांसं तास्तथा ताछ । पुनः कथंमूता गृहदीधिकाञ् । दुग्धोदधिवेलखिव 
न्द्नधवला्क यथा दुग्धोदधिवेखा क्षीरसागरजलविकृतयश्चन्दनवद्धवसख भवन्ति ! 

वापिकास्तु चन्दनेन धवलाः । पुनः कथंभूता गरददीर्धिकास । वन्यलीष्िव सकम- 
दासु । सह कमेः कमलपुष्येजयेवो वतैन्ते सक्रमलस्तास । काखिवं । वनस्थ्टीष्विव । 
यथा वनस्थल्यः कमकेमगेः सह वर्तन्ते । पुनः कथंभूता गरददीधिकाषु । रिरिरदौल- 
शिलाखिव शरगमदामोदमेदुरमध्यासु खयमदस्य कस्तूरिकायाः आमोदः परिमरस्तेन 

` मेदुराः क्लिग्धा सध्यग्रदेश्ञा यासां तास्तथा तासु । काखिव । रिरिरशैटो हिमाचर्प्वत- 
सस्य शिला दषदो " ˆ“ “““ । यथा हिमाचल शिलः कस्तूरिकापरिमलसहिता मवम्ति ता- 
खिव्। पुनः कथंभूताय गृहदीधिका । कण्ठीरवकणष्ठपीठीषिव् सकेसराु। सद केसरैः कदमी- 
रजन्मकरुसुमेयर॑त इति सकेसरास्ताञ्च। काखिव । कण्टीरवकण्डपीरीष्विव । यथा कण्टीरव- 
कण्डपीस्यः सिहानां प्र्स्तकण्व्यः सकेसराः केसरसहिता भवन्ति । पुनः कर्थभूतासु ग्रदीः 

 भिकाञ्ु। विरहिणीदरीरयष्टिखिव खणाल्वलयिनीषु । खणारवख्यानि कमलकन्दा वियन्ते 
यासु तास्तथा ता । काखिव । विरहिणीशरीरयष्टिषविव । यथा विरहिणीनां विप्रलब्ध 
स्रीणां शरीरयष्टयः रारीरकाष्ठा ख्रणाख्वख्यसहिता भवन्ति । शरीरस्य परितापसंयुक्त- 
त्वाच्छीतोपचाराय कमर्खरणालसहिता मवन्ति । पुनः कथंभूतासु गृहदीधिका । म- 
चअवादोक्तिष्विव विविधयन्रश्मधिनीषु । विविधेनानाप्रकारयद्चैवंरानाटिक्ादिभिः श 

धिन्यः स्वुयास्तास्तथा तायु । काखिव । मन्रवादोक्तिष्विव । यथा मन्रवादस्योक्तयो 

वचनानि अनेकयच्राणि(्णा) सिद्ध चक्रादीनां कृत्थिका भवन्ति । पुनः कथ॑भूतासु गृह- 
दीधिकासु । वसन्तल्ताखिव विचिच्रपछ्वग्रसुनफलस्फा[रस्फा]राधिकार । पवा कुम्प- 
टानि प्रसूनानि च कुसुमानि फलनि च. जातीफलदीनि विचित्राणि नानाप्रकाराणि च 
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दधिका करेणुभिः करीव कामिनीभिः प्रतो जक्ीडासुखमन्वमूत् ॥ 
+अन्तरीनसत््वः सावरीवातूर इव रजस्तमोबहुरोऽपि, चण्डानिल इव 

व्यसनेषु बद्धप्रीतिरपि, वनगज इव कामाचारपमवतंनोऽपि, धनुग्रह इवावग- 

णितमश्रिरोकोऽपि, रविरिव कुवर्यानवेक्षणोऽपि, वसन्त इव विजात्यानन्द- 

तानि पष्वग्रसूनफलानि तेषां फार: प्राच्यं तेन स्फारः प्रचुरोऽधैः पूजा वर्तेते यछ 
तास्तथा ताञ्च । काखिव । वसन्तर्ताखिवे । यथा वसन्तर्ता वसन्ततुंसाखावछयश्च 
विचिच्रपट्वग्रसूनफरस्फारा भवन्ति । संकरारुकारः ॥ 

„ ` स॒ मारिदत्तः सख दैवायत्तावतारामिव खसय आत्मनः दैवायत्तावतारां दैव-* 
संबन्धि "*“-“` **"-अवतारां कल्याणपरम्परामाचचक्षे कल्याणश्रेणीं सूचितवान्. । 

अदं मनुष्यो न भवामि, देवोऽहम्" इति मन्यते स ।-इति क्रियाकारकसंवन्धः । 
स ॒कथंमूतः । अन्तर्लीनिसत्वः शर्वरीवातुल इव ` रजस्तमोवहुलोऽपि । राजसी 

` प्रक्रतिः । अहं राजाः इदहंकारवान् इति रजः । रजश्च तमश्च दैन्यलक्षणे ताभ्यां 

बहुलोऽपि प्रचुरोऽपि सन्नन्तर्टीनसत्वः अन्तर्मनपि अन्तरात्मनि वा रीन तन्म- 
यतां गतं स्वं पुण्यपरिणामः - प्रसन्नता यख सोऽन्तलीनसच्वः । कङ्कव । रादैरीवा- 
तूर इव् ।यथा रात्रिसंबन्धी वातूलो वातमण्डली अन्तर्लीनस्य" मध्यप्रविष्टपिशाचो 

भवति। एरवगुणवि्चिोऽप्यात्मानं देवावतारं मानितवान् । स्वरजसतमोलक्षणं यथा-- 

वदननयनादिप्रसन्नता स्वगुणेन स्यात् । रजोगुणेन तोषः । स चानन्दपययः } तद्धि- 
रानि स्फरूददीनि। तमोगुणेन देन्यं जन्यते। हा देव नष्टोऽसि वञ्रितोऽसिः इदयादि. 
वदनबिच्छायतानेत्रसंकोचनादिव्यज्ननीयं दैन्यं तमोगुणलिङ्गम् इति । पुनः कर्थं- 
भूतः । चण्डानिल इव व्यसनेषु बद्धुप्रीतिरपि [आत्मानं देवं ज्ञातवान्] । व्यसनानि 
वाग्दण्डपारुष्ये अर्थदूषणं पानं ली गया दृतं चेति सप्र व्यसनानि तेषु बद्धप्रीतिः । 
क इव । चण्डानिल- इव । यथा चण्डानिरूः प्रचण्डवातः विविवेष्वसनेषु क्षेपणेषु 

बद्धप्रीतिर्भवति । पुनः कथंभूतः । वनगज इव कामाचारप्रव॑तनोऽपि [अत्मानं दैवायत्तं 
ज्ञातवान् ] । कामाचारेषु खेच्छचारेषु प्रवर्तनं यख स कामाचारप्रवतेनः । क 

हवं । वनगज इव । यथा वनगजः कामाचारप्रवतेनौ भवति । पुनः कथंभूतः । 
धनुग्रह इवावगणितमन्निलोकोऽपि अवगणितोऽनाहतो. मन्निलोकः सचिवलोको येन 
स. तथा [आत्मानं देवायत्तं ज्ञातवान्] । क इव । धनुग्रह इव । यथा भनुग्रहये- 

ऽसाध्यपिहाचविशेषो मन्निखोकमवगणयति । पुनः कथंभूतः । रविरिव कुवलयानवे 
क्षणोऽपि [आत्मानं देवायत्त ज्ञातवान् | । गहीसमुचयप्रश्चशङासंभावनासु च वर्तमानो 
ऽप्यपिदन्दोऽत्र गहायां ज्ञातव्यः । सर्वत्रापि गयां ज्ञातव्यः । कुवल्यद्य प्रध्वीव्- 
लयस्य अनवेक्षणमवीक्षणं यस्य स कुवल्यानवेक्षणः । क इव । रविरिव । यथा रविः 

श्रीभास्करः कुवल्यानामुसल्मनामवेक्षणं न करोति । पुनः क्रथेमूतः । वसन्त इव 
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नोऽपि) दरुमादंन इव विदूरितकमरोत्सवोऽपि, पारिपुङ्ध इवानातमनीनव्र्तिरपि, 
कमीव दोषागमरुचिरपि, कांदिश्चीकं इवानवखितक्रियोऽपि, प्रतिपचन्द्र 
द्व दुदुर्योऽपि, चक्रवाक इव वारवनितापियोऽपि, रथचरणनाभिदेश इवा- 
क्षासक्तोऽपि, शुपकारातिखि मधुरब्धविजम्भणोऽपि, जरुव्यार इवाच्छोदं 

विजात्यानन्दनोऽपि [आत्मनि देवत्वं ज्ञातवान्] । विजातीनां नीचजातीनामामन्दनं 
यस्मात् इति विजालयानन्दनः । क इव । वसन्त इव । यथा वसन्तो विशिष्टानां जातीं 
पुष्पाणामानन्द्ं करोति । पुनः कथंभूतः । मादन इव विदृरितकमसोत्सवोऽपि [आ- 
त्मनि देवत्वं ज्ञातवान् ]। कस्य आत्मनो मरं पापं कमलं तच् उत्सव उदमोः यख स 
कमलोत्सवः ! विदूरितो निकरीक्ृतः कमलोत्सवोः येन स विदूरितकमल्ोत्सवः । क इवं । 
द॒मादैन इव । यथा दुमार्दनो हेमन्तः कमलानां परद्यपुष्पाणायुत्सवं विदूरयति हिमेन 
दग्धानि करोति । पुनः कथंभूतः । पारिपुङ्ख इवानात्मनीनघरत्तिरपि [आत्मनि देवत्वं 
ज्ञातवान् ] । आत्मने हिता आत्मनीना । हितार्थघु चतुर्थी । शसप्तपदादिभ्य इनण्ः । न 
अत्मनीना न आत्महिता द्रत्तिराजीविका यख सोऽनात्मनीनवत्तिः। क इव । पारि. 

पुङ्ख इव । यथा पारिपुङ्खो बौद्ध आत्मनोऽसित्वं न मानयति । परिपुङ्कखय राज्लोऽपयं 
पुमान्पारिपुङ्कः । पुनः कथंभूतः । कमटीव दोषागमरुचिरपि [आत्मनि देवत्वं ्ञात- 
वान्] । दोषागमेषु पापराचेषु रचिर्यय सः । क इव । कमटीव ।-यथा कमली चन्द्रमा 

दोषागमे रान्यागमे रुचिमान्भवति । पुनः कथंभूतः । कांदिशीक इवानवस्थितक्रियोऽपि 
[आत्मनि देवत्वं ज्ञातवान्]! न अवस्थिता न्यायमार्गे क्रिया यस सोऽनवयिितक्रियः । 
के इव । कांदिशीक इव । यथा कांदिशीको भयद्रुतः पुमान् स्थिरक्रियो न भवति । 

पुनः कथंभूतः । प्रतिपच्न्द्र इव दुदंशँऽपि [आत्मनि देवत्वं ज्ञातवान् ]। दुःखेन मूढता- 
केन्, द्रष्टुमशक्यो दुदंशः । सेवागतलोकानां दद्येनं न ददातीदय्थैः । कं इव । प्रतिपचन्द्र 
इव । यथा प्रतिपचन्द्रो दुरो दरीः अमावास्यानिकय्वतीं यस्य भवति स दु्द्ः । पुनः 
कथंभूतः । चकवाक इवे वारवनिताप्रियोऽपि [आत्मनि देवत्वं ज्ञातवान् ] । वारवनिता 
वारे सेवाक्रमे मुख्या वनिता वारवनिता वेरेयाः प्रिया यद स वारवनिंताग्रियः ! कं इव । 
चक्रवाक इव । यथा चक्रवाकपक्षी वारां पानीयानामवनिः भूमिसस्यास्ता लक्ष्मीः सोभा 
प्रिया वहमा यख सः। पुनः कथंभूतः । रथचरणनाभिदेर इवाक्षासक्तो ऽपि [आत्मनि देवत्वं 
ज्ञातवान् ]। अक्षाणामिन्दियाणां सखे आसक्तो कम्पटोऽपि । के इव । रथचरणना भिदेश 
द्व । यथा रथचरणसय राकटचक्रख नाभिदेदः पीडिकाप्रदेशः अक्षासक्तः कीककसहितो 
भवति । पुनः कथंभूतः । शुैकारातिरिव मधुरब्धविजृम्भणोऽपि [आत्मनि देवत्वं ज्ञात- 
वान्] । मधुनि मये ब्घरं ्राप्ं विजुम्भणं प्रृत्तियंन स मदुलन्धविजुम्भणः । क इव । 
दुपैकारातिरिव । यथा शपैकारातिः कन्दपोँ मधुना वसन्तेन रुन्धविजुम्भणो भवति । पुनः 

१. दुःखेन द्रष्ट राक्यः' ददेव व्याख्यानमच्रापि ज्ञातव्यम् 
न 
प १ 
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नाभिरतोऽपि, विगतविषद्राक्षसीसमागमः खस दैवायत्तावतारामिव कल्या- 
णपरम्परामाचचक्षे ॥ 

एवं तस धरोद्धारकुरुशिखरिणः करिण इव खच्छन्दाचारपरागकट- 
षितां निजवंररक्ष्मीमुपयच्छमानस्य, क्षणमिन्द्रियाणामानन्दजननीमसुरवृर्तिं 
वीरकरावतारामिवा्मनि संकरस्पयतः, परत्रेह च परिणामदारुणं स्रगया- 
दिव्यसनमेष खट क्षत्रपत्राणां कुरुधमं इति मन्यमानस्य, मरुषु पथिकस्येव 

कथंभूतः । जलव्याल इवाच्छोदनाभिरतोऽपि [आत्मनि देवत्वं ज्ञातवान् ]। अ(आ)च्छोदने 
म्रगयायां अभि समन्ताद्रत अ(आ)च्छोदनाभिरतः। क इव । जलव्यार इव । यथा ज- 

व्यालो मकरादिकः [अ समन्तात् ] अच्छ निमैखस्य उदस्य पानीयस नाभो मध्ये रतो 
भवति। पुनः क्थभूतः । विगतविपद्राक्षसीसमागसमः विगतो विनष्टो षिपुद्राक्षस्याः समागम 
आगमनं यख स विगतचिपद्राक्षसीसमागमः । संकरालकारः छषोपमाठंकारश्चे ॥ 

एवमसमुना भ्रकारेण तसय मारिदत्तसय निजवंलक्ष्मीमुपयच्छमानस उपाददतः स्वी- 

कु्वैतः सतः कतिचित्संवत्सराः कियन्तो वषौं व्यतिचक्रमुव्यैतिकासन्ति स । निरता 
इयर्थः । इति करियाकारकरसंबन्धः । तस्य कथंभूतसय । धरोद्धारफुररिखरिणः ध- 

रायाः पृथिव्या उद्धरणकायौय कुरूपर्वेतसय । यथा कुलरिखरी कुरुपवैतो धरामुद्धरति । 

कखेव ¦ करिण इव यूथनाधस्येव । यथा करी गजेन्द्रो निज्व॑शलक्ष्मीं स्वकीयरवंशप्रदेश- 
शोभासुपादत्ते खीकरोति । कथमूतां निजवेद्यरश्ष्मीम् । खच्छन्दाप्वारपरागकटषितां 
खच्छन्दाचारः स्वैच्छाचरणं सएव प्रागो भूलि । दारीरस्य जीवस्य च मालिन्यकारित्वात्। 

तेन कडषितानिर्मला ताम् । यथा खच्छन्द्वारी गजो निजवंश्णक्ष्मीं निजप्रष्ठत्नोभां 

धूत्या कटषितां धूलितां घरति । पुनश्च तख श्रीमारिदत्तय क इुवेतः । अपुरध्रत्ति 

म्रगयादिव्यस्नक्रियां राक्षसाचारमात्मनि निजचित्ते वीरकलावताराभिवे संकल्पयतो वि- 

चारयतः । कथभूतामसरदृत्तिम् । क्षणमिच्ियाणामानन्दजननीं क्षणं सोककार्मिन्ि- 

याणां नेवादीनामानन्दजननीं कौतुकोत्पादिकाम् । पुनः कि कुर्वाणस्य तस्य नरेन्ध- 

स्थ । इति मन्यमान । इतीति किम् । द्गयादिव्यसनसाखेदादिक्रियादुराचार 

एष प्रदक्षीभूतः खद निश्चयेन क्षत्रपुत्राणं राजपुचाणां कुङ्धर्भः कुलचारः इति । कं 

धभूतं परगयादिव्यसनम् । परत्रेह च परिणामदारणं परत्र आगामिनि भवे इह च अस्मिन्न 

न्मनि परिणामदारुणं परिणामे दिपाके सति दारुणमतिदुःखजनक्रम् । पुनश कि कुर्वत 
स्तस्य नरेन्द्रस्य संवत्सरा व्यतिचक्रसुः । मनोविभ्रमहेव॒षु कथाखतितृष्यतः मनोविभ- 
महेषु चित्तभ्रान्तिकारणभूताख कथासु ला्चेषु अतितृष्यतः । कस्येव । मरुषु पथिक- 
स्येव । म्रियन्ते प्राणिनो येषु तृषया इति मरवो मश्घलमूमयः । पथिकस्येव अध्वन्य- 
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मनोविभ्रमहेतुषु कथाशवतित्रष्यतः, परिपाकयुणकारिणीं करियामकस्पस्येव 

परोपरोधादुपयुञ्ञानस, सप्पुरुषगोष्ठीं विषादप्यनिष्टतरां परिगणयतः, चेतोवि- 

जम्भणकरमनुचरं वघुरप्याप्ततरमवेक्षमाणस, वितथस्त॒तिमुखरेषु चिन्ताम- 
क, क > (न भ ७ 1\. क. | 

णारव फरुतः, सकख्जनसाधारणडप खद्ह् तिकमतदा्षतस्यव दव ूयचा- 

भिनिविकञमामस्य, निजाजीवनपेरपायेषु नीयमानसाप्यरण्यवारणसेवाचे- 

ततः, खलारापानिख्गकितदितोपदेश्चावतंसस्य, चन्दनतरोखि दज॑नाहिष्यू- 
~ (० भ 

हितव्वादूरतरोत्सरसकल्याणावदहरोकस्य कतिचिस्संवत्सरा व्यतिचक्रमुः ॥ 

स्येव । यथा- मरुषु पथिको मनोविभ्रमहेतुषु कथाखतितरष्यति अतित्रष्णां करोति । 
पुनः किं कुवांणख तख । परिपाकयुणकारिणीं परिपाके उदये गुणं करो तीलेवंरीख 
तथा तां करियामाचारं परोपरोधास्परेषां बलात्कारेण साक्षेपेण उपयुञ्जान सेवमानख । 
कस्येव । अकल्पस्येव । यथा अकल्पो रोगी जओषधेन गुणकारिणीं क्रियां परेषामा- 
क्षेपेण सेवते कटुकमप्यौषधं युङ्क, न त्वात्मश्च्या । पुनसख किं $र्व॑तः । सद्युरषगो्ं 

पुण्यपुरुषसङ्ग विषादपि दालाहकादपि अनिष्टतसरंं विद्रेषकरां परिगणयतो जानतः । पुनः 
किं कुवांणख । चेतोविजुम्भणकरं ` पापप्रव्तेनकरम् अनुचरं सेवकं वपुरपि जनका- 
दपि आप्नतरं हितकरमवेक्षमाणख ज्ञायमानस्य८१) (जानतः) । पुनः किं कुर्वतः । 
वितथस्तुतिमुखरेषु चिन्तामणेरिव फलतः असदयस्तवनवाचारेष्ु पुरुषेषु चिन्तारल- 
मि (स्येव फलं दानस्य । अपरं कि कुवौणस्य 1 सकल्जनसाधारणेऽपि सर्वैरोकसमानेऽपि 

खदेहे निजशरीरे देवभूयेन देवत्वेन अभिनिविशमानसय अभिनिवेश कुवांगख अभि- 
प्रायं विदधानस्य । कस्येव । चिकमतदीक्षितस्येव । यथा चिकमतदीक्षितः श्रीमहादेव- 
दीक्षासहितः पुमान् निजदेहो देवभूतो देवत्वं प्राप्त इदयभिनिवेरमभिप्रायं करोति । 
भुवो मापेः इति वचनात्क्यप् । पुनः किं कु्वैतः । निजाजीवनप्रैरात्मोदरपूरणपररः 
पुरपैरपायेषु सृल्युश्थानेषु नीयमानस्यापि प्राप्यमाणस्यापि भचेततः जानतः । क- 
स्येव । अरण्यवारणस्येव । यथा अरण्यवारणो विन्ध्यवनगजो निजाजीवनपरेः पुश्प 
रपायेषु नीयमानोऽपि वारीस्थानेषु प्राप्यमाणोऽपि न चेतति न जानाति । अपरं कर्थभू- 
तस्य । खललपानिर्गयि[तदहि]तोपदेशावतसख खलानां दुजनानामालपास् एवानिलो 

वातः । पिण्डपीडाकरत्वात्। तेन गलितोऽघःपातित [दितः] उपदेसावतस्ः इहपरलोकदहि- 
तघर्मोपदेशा(श एवावतंसः कणेपूरावतसो यख स तथा तल । अपरं क्थमूतसख । 

दूरतरोत्सरत्कत्याणावहलोकस दूरतरं विग्रह्ृष्टमुत्सरन्तो नदयन्त: कल्याणावहलेकाः 
छु भकारिजना यस्मादिति तथा तसय । लोपः कस्मात् । दुजनादिव्यूहितःगात् । दुजना 

अदहितकारिणो टम्बा(}ट्नकरा लोकास्त एवाहयः सर्पः । प्राणहारित्वाघ् । तेव्यूहितो 
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स पुनरेकदा नृपतिरात्मराजधान्यामेव चण्डमारिदेवतायाः पुरतः स- 
कंरसत्त्वोपसंहारात् खयं च सकठढक्षणोपपन्नमनुष्यमिथुनवधाद्वियाधरलो- 
कविजयिनः करवाकसय सिद्धिभवतीति वीरभेरवनामकाक्छुकचायैकादुप- 
श्रु सेचरीटोकरोचनावरोकनछुतूहकितचेतास्तेथेव प्रतिपन्नतदाराधन- 
विधिः, सकारमहानवमीमहमिषसमाहूतसमस्तसामन्तामावयजानपदः,प्ररय- 

कारश्चुमितसप्ताणेवरवघोरानकखानाविमां वितभुवनान्तरसंचरदेवतामदः, 
सरसरम्भमम्बरतखदिरायाः पातार्मूकादिगन्तराकेम्यश्च विभावयौ तमःसंत- 

वेष्टितस्तसय भावसतच्वं तस्मात् । कस्यैव । चन्दनतरोरिव । यथा चन्दनतरोः सषेवे- 
ष्ितत्वा्रल्याणकरो लेको दूरमुत्सरति । संकराटकारः ॥ 

स इति । स जगत्पसिद्धो तरपतिर्मारिदत्तमहाराजः पुनरेकदा पश्वादेकस्मिन्म्रसावे त- 
न्मिशुनाय सनुष्ययुगलनिमित्तं दण्डपारिकभटान् कोटपालकिंकरान् चण्डकर्मकोरपालसुभ- 
टान् आदिदेश आदेशं दत्तवान् । इति क्रियाकारकसंबन्धः ! किं कृत्वा ) पूर्वमात्मराजधा- 

न्यामेव राजपुरनगयमेव वीरभेरवनामकाचावौककुत्सितरिष्यात् कुलाचार्यकात् इति $- 
रामुपदेशमुपश्रुय आकर्ण्य । इतीति किम्। चण्डमारिदेवतायाः पुरतः सकख्सत्वोपसंहारात् 
सवैजीवयुगरमारणपूजनात् खयमात्मना च सकर्लक्षणोपपन्नमचुष्यमिथुनवधात् मारणा- 
त् विद्याधरखोकविजयिनो वियाधरलेकसाधकसय करवारखय खद्गख सिद्धिभैवति इति। स 
वरृपतिः कथंभूतः! खेचरीरोकरोचनारोकनकुतूहटितचेताः खेचरीरोकख वि्याधयीसमू- 
हस्य सोचनानां नेत्राणामवरोकने निरीक्षणे खेचरीलो कशरीरभोगकरणेषु कुतूहङ्ितिचेता 
विनोदितमनाः } तथेव तेनैव जीवयुगक्वधग्रकारेण ्रतिपन्नतदाराधनविधिः अङ्गीकृतदे- 
वतापूजनविधिः । अपरं कर्थभूतो रपति; । अकार्महानवमीमहमिषसमाहूतसमस्म्सा- 

न्तामाखयजानपदः अकालमहानवमीमह मिषेण चैच्रञ्चु्कनवमीदिवसपूजामिषेण समा- 

हरता आकारिताः समस्ताः समभाः सामन्ता देशपतयो राजानः, अमादयाश्च मन्िणः, 
जानपदाश्च लोका येन स तथोक्तः । अपरं कथंभूतः । प्रल्यकालश्चुमितसप्तार्णवरवधघो - 
रानकखानाविभोवितसुवनान्तरसंचरहेवतामदः म्रख्यकाटसंवन्धिनः श्ुमिताः क्षोमं 

प्राप्ता ये सप्घाणैवाः सप्त समुद्रास्तेषां रववच्छब्दवत् ये घोरानकखाना सद्रवादित्ररब्दा- 
सेराविभीवितः प्रकटीकृतो भुवनान्तरेषु प्रथ्वीमण्डकेषु संचरन्तीनां देवतानां मदो र्पो 
येन स तथोक्तः । किं कला । पू तहेवतायतनं चण्डमारीदेवताप्रासादमुपगम्य आ- 
गय । न केवरं तहैवतायतनसुपगम्य, कितु तत्पादपीठेपकण्ठे उपविर्य चण्डमारीदे- 
वताचरणसिद्यासनसमीपे उपविश्य सिला च । कथंभूतं तदटेवतायतनम् ! ससंरम्भं 
साटोपं यथा भवत्येवं अम्बरतखादन्तरिक्षमण्डलात्, इलाया भूमिमध्यात् , पातालमू- 
खदघोलोकबुघ्रात् , दिगन्तरदेम्यश्वतुदिग्विदिग्थ्य आविर्भवन्तीभिः प्रक्रीभवन्तीभि. 
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तिमिखिाविभवन्तीभिः, गतिवेगविगरुजलटाजाटक्षिप्यमाणमहाग्रहमाहक्षो- 
मरुषितगगनगामिरोकामिः, परखरसंषट्ुरत्सटराङ्गकोटिषरितवण्टाटंङ्ः 
ताकणंनावतीणैनटच्ारदजनितवेक््यामिः, कपर्दनिर्दयसंमर्दनिरमोदारगरद- 
गटगुहास्फुररत्कारस्फारितर्खटलोचनानर्ञ्वाखाग्कपितादितिसुतनिके- 
तनपताकामोगामिः, शिखण्डमण्डनोडमरनरदिरःश्रेणिपयन्तमरान्तप्रबृद्धगू- 
द्रनिरुद्धब्रध्दीधितिप्रबन्धाभिः, श्रवणभूषणसुजङ्गजिहाङिद्यमानकपोरुतर- 

मैहायोगिनीमिर्महाव्यन्तरीभिर्देवताभिरपूर्यमाणपरिसरं परिपूर्यमाणप्रमाणम् । कथमा- 
विर्भवन्तीभिः ।! विभाव्य रा्नौ तमःसंततिमिरिव । यथा राच्रौ तमःसंततयोऽन्ध- 
कारभ्रेणय आविर्भवन्ति । कथंभूताभियोंगिनीमिः गतिवेगविगटनराजालक्षिप्यमा- 
णमहग्रहाहक्षोभरुषितगगनगामिलोकाभिः गतेर्वेगो गतिवेगो गतेरत्छकलवं तेन विगल- 
न्ति मुक्तानि भवन्ति यानि जटाजालनि केरसमूहास्तेराक्षिप्यमाणासिरस्छृतायमाना ये 

महाभ्रहा रब्यादयो महाम्रहप्रादाश्च पिद्याचास्तेषां क्षोभेण चलनेन सषिताः कोपं मापि. 
ता गगनगामिलोका वियाधरा यामिस्तास्तथा ताभिः । पुनः कथंभूताभिः । प्रस्पर- 

स्फुटत्लटाङ्गकोटिघटितघण्टाटकृताकणैनावतीर्णनटन्नारदजनितवैलक्ष्याभिः परस्प- 

रमन्योन्यं योऽसौ संघध्रे मरभेटकस्तेन स्फुटन्ति रतखण्डीमवन्ति यानि खटाङ्गानि 
खटादेशास्तेषां कोटिषु अग्रा घटिताः संबद्धा घण्टा नादिन्यस्तासां ठंकृतानां टंकार- 
दाब्दानामाकर्णैनेन श्रवणेनावती्णं आकाशे समागतो योऽसौ नरन्नारदः । संम्रामभ्रान्तयु 
त्पन्नप्रहषलात् ! तख जनितसुत्पादितं वैलक्ष्यं निष्प्रतिपकत्तिकलं यामिसास्तथा ताभिः । 
पुनः कर्थमूतामिर्योगिनीभिः । कपद॑निदेयसंमदैनिमोंदालगदेगलयुदास्फुरस्पूत्कारस्फारि 
तरखुटलोचनानलज्वालाग्लपितादितितनिकेतनपताकाभोगाभिः कपर्द॑स्य॒सपवद- 
जटाजूट योऽसौ निदैयसंमदों दयारहि तपीडनं तेन निमोंदा हर्षरहिता ये अल्ग्दौः 
सर्पविरेषास्तेषां गखगुदाभ्यः कण्डविवरेभ्यः स्फुरन्तो निगेलन्तो ये एूत्काराः शब्द. 
विेषास्तैः स्फासिताः प्रचुरीकृता या लखटलोचनानामनलज्वाला वैश्वा नरकीलसताभि- 
ग्टपितो भस्मीरकृतोऽदितिुतख श्रीभास्करसख संबन्धिनो निकेतनस्य विमानस्य प- 
ताकाभोगो ध्वजानामायेपो याभिस्तासथा ताभिः । पुनः क्थमूताभिः । शिखण्ड. 
मण्डनोडमरनरद्िरःश्रेणिपर्यन्तभ्रान्तमर्रद्ध ग्द निरद्धव्रधदीधि तिप्रबन्धाभिः शिखण्डख 

मस्तकस मण्डनानि आमभरणभूतानि यानि उडुमराणि अतिभयानकानिं नररिरांसि 

मनुष्यमुण्डानि तेषां प्रणयः समूहास्तेषां पर्यन्तेषु प्रान्तेषु भ्रान्ता मण्डलिता ये अवृद्ध 
ग्रद्धा महागृद्ध पक्षिणस्तेनिरुद्र आच्छादितो ब्रघधसय श्रीसूयसय दीधितिग्रबन्धः किरण- 

समूहो याभिसास्तथा ताभिः! पुनः कथंभूताभिः । श्रवणभूष्णयुजङ्गजद्वाख्द्यमान 

१. "खट्ग नरपन्नरम्. 
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रिखितरक्तपत्राभिः, इतरेतरस्खरनमत्सराविभूतोद्धटभरकुटिभीषणय॒सयुक्त- 
स्फीतफेत्कारमयपरायमानदिमकरहरिणपसिणोत्ताङितिनक्षत्रनिकरामिः, 

वियद्विहाराश्रयश्रमपरसारितासराररसनापसारितसुरापगापयःसद्ैमकोपितस- 
सर्षिभिः, सतिबाढप्ररूढदंषरङ्कराग्रख्धनसंघातनिजितवराहवेषविष्णुसयुद्ध- 
तधराद्रोमामिः, सनादरोदःकोडकीडक्रमाक्रान्तिसुखरघधेरकघोरघोषमी- 
षितानिमिषपरिषद्धिः, दिवापि कीकसोकरय्कोरीरकीणकेश्चावकाङतया तार- 

 कृपोरतरुषिखितरक्तपत्राभिः श्रवणानां रब्दग्रहाणां मूषणानि आभरणभूता ये भुजंगा 

ठेलिद्ानास्तेषां जिद्घामी रसनाभिरालिद्यमानान्याखायमानानि कपोरतटेषु गण्डस्थटेष्ु 
छिखितानि रक्तपत्राणि रुधिरपत्रावख्यो यासां ताथा ताभिः! पुनः चर्थमूताभिः। इतरेतर 
स्वर्नमत्सराविभूतोद्धरभकृषिभीषणसुखसुक्त स्फी तफेत्कारमयपल्मयमानहिमकरहरिण- 
परि्ाणोत्तालितनक्षच्रनिकराभिःदइतरेतस्णां परस्पराणां स्खलनेन गतिमङ्करणेन योऽसौ 

मत्सरो द्वेषस्तनाविभूताः प्रकटीभूता उद्धय साटोपा या घ्रङ्यो भरूभङ्गसाभिर्भाषणानि 
मयानकानि यानि मुखानि तेभ्यो मुक्ताः प्रकटीभूता प्रकटीकृताः स्फीताः प्रचुरा ये फेत्का- 
राः दाब्दास्तेभ्यो भयाद्धीतेः पलायमानः रीघ्रे नद्यन् योऽसौ हिमकरस्य चन्द्रमसो हरिणः 

कुरद्गस्तस्य परित्राणे रक्षणे उत्तालित उत्सुकीषरतो नक्षचनिकरशथान्द्रायणीसमूदो याभि- 
सास्तथा ताभिः । पनः कथमूतासिः । वियद्िहाराश्रयश्रमप्रसारितासरारखुरसनापसारि- 

तसुरापगापयःस्पदीप्रकोपितसप्तषिभिः वियद्रिहाराश्रयश्रम आकाशगमनसंबन्धी योऽसौ 
खेदः रारीरखेदस्तेन प्रसारिता प्रकटिता मुखाद्रहिनिगेता असरास अपयेन्ता या र- 
सना जिह तयापसारितं गलहस्त यत् सुरापगायाः पय आकादागङ्गाजलं तस स्प- 

दीन ह्ुपनेन प्रकोपिताः कोपं प्रापिताः सप्तषैयो मरीच्यनरिमश्तयो याभिस्मस्तथा 
ताभिः पुनः कर्थभूताभिः । अतिवादप्ररूददष्रद्राम्रप्घनसंघातनिजि तवराहयेषविष्णु- 
समुद्रतथराशोमाभिः ` अतिवाढमतिदायेन गाढं प्ररूढा सुखाद्रहिनिगता या ॒दष्रतदा 
अद्रो नवोद्वि्नसलसयमे प्रान्ते ल्मः सितो योऽसौ घनसंधातो मेधसमूहस्तेन निजिता 
वराहवेषसयुद्तधरायोभा याभिस्तास्तेथा ताभिः । वराहवेषेण विष्णुना किक दषटरम्रेण 
धरा प्रथ्वी उद्ता [तस्यः] शोभा महायोगिनीभिनिजितेय्थैः । पुनः करथभूताभिः । 
सनादरोदःऋोडकीडत्कमाक्रान्तियुखरघधेरकघोरघोष्रभीषितानिमिपपरिष्द्धिः सनादाः 

 सरष्द्। रोदःकोड कीडक्कमाक्रान्तियावाभूमिमध्ये कीडन्तो रममाणा ये क्रमाः पादा- 
स्तेषासाक्राम्तिव्योप्निसया मुखरा वाचाल ये घधैरका घुधर्माखास्तेपां घोरे भयानको 
योऽसौ घोषः रबव्दस्तेन भीषिता मर्य प्रापिता अनिमिपाणां देवानां परिपत्समूहो साभि- 
स्तास्तथा ताभिः । पुनः क्थभूताभिः । दिवापि कीकसो्तटकोदीरकीर्णकेरावकारतयां 
तारकितमिव व्योम निमापयन्तीमिः दिवापि दिवसेऽपि योमाकाद्चं तारकितमिव ता- 
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कितमिव व्योम निर्मापयन्तीमिः, सकठख जगतः क्षयक्षपामिरिवातिदारुणदी- 
धदेहामिर्महायोगिनीमिरापूय॑माणपरिसरम्, [अपि च] कचिलनृघ्यदुत्तररता- 
ल्वेतालकुरविडम्न्यमानडाकिनीताण्डवाडम्बरम्, कचिग्धूभङ्गाभीरभूतनि- 
मद्पितकंपिक्षपाचरमरभज्यमानाभ्यणेमूरुदम्, कचित्करौडमरडमसुकरवर- 
यखेलत्कपाठिनीत्रिञुख्वलाननिमित्रद्रवदुत्तसचन्द्रामृतपानपरचकोरकामि- 
नीक्ुरीक्रियमाणकडठुमामोगम्, कचिटुन्माथप्रमाथसाथकदध्य॑मानपिधुरा- 

रकासंयुक्तमिव निमापयन्तीमिः रचयन्तीभिः । कया । कीकसानामस्थ्नाभुत्कटानि 
ˆ "*यकानि कोरीराणि सुकुयानि तेषु कीणं विक्षिप्ताः ्रसारिता ये केराः इुन्तलास्ते- 

प्ववकारतया प्रसारतया । पुनः कथंभूताभिः । अतिदारुणदीषदेदाभिः अतीवासद्यो दी 
आयतो देहः शरीरं यासां तास्तथा ताभिः । कामिरिव । सकर्खय जगतः क्षयक्षपा- 
भिरिव । सकलस्य जगतः परथ्वीमण्डलस्थितलोकस्य क्षयक्षपाभिः प्रज्यकाररानिसि- 

रिव । यथा प्रल्यकालक्षपाः सकलस्य जगतो ऽतिदारणा अलयसद्या दीषेखरूपा भवन्ति । 
अपि च। अपराणि विरोषणानि दीयन्ते । कथंभूतं देवतायतनम् । कचितमगरृखदुत्तरलता- 

ल्वेतालकुखविडम्ब्यसानडाकिनीताण्डवाडम्बरम् क्रचित्तसििधित्स्थाने ्रनृयन्ति नर्तने 
कुर्वन्ति उत्तररताखानि उत्कटकरताडनानि यानि वेताल्ुलानि वेतालाविष्टस्रतकसमूहा- 
स्तैविंडम्ब्यमानः कद्यंमानो डाकिनीनां साकिनीनां ताण्डवाडम्बरो बाहुनर्तनायोपो यत्र 
तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । कचिद्धभङ्गाभीलभूत निभत्सितकपिक्षुपाचरभरभज्यमानाभ्य- 
णमूरुटम् कचित्कसिमिधित्स्थाने घरभङ्गेन श्रकुटिवन्धेनाभीख भयानका ये भूता व्यन्तर- 
विशेषास्तेनिमस्सिता निधाटिता ये कपिक्षपाचरा वानररूपराक्षसास्तेषां मरेण भारेणम 
ज्यमघ्नाः खयमेव भद पराघ्ुवन्तोऽभ्यणभूरुहाः समीपतरवो यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथं- 

भूतम् । क्रचित्करोडमरडमरूकरवल्यलेलत्कपालिनी््रिशूलवत्मन नि्भिन्द्रवदुत्तसचन्द्रा- 
ख्रतपानपरचकोरकामिनीकबुरीक्रियमाणककुभामोगम् । कचित्कस्िधित्खयाने करेषु हस्ते- 
पूडमरा अतिभयानका डमरुका ठक्ानामवादित्राणि तेषां रख राब्दसख ल्येन साम्यतया 

न्दो रममाणा याः कपालिन्यो व्यन्तरीयोभिन्यस्तासां चिश्युलवत्मनेन निश्चुलोच्छलनेन 
निभिन्नादिद्रिता द्रवन्तः क्रन्तो ये उत्तसचन्द्रा सुकुटरारिनस्तेषां संवन्धीनि यान्य. 
स्रतानिं पीयूषवषणानि तेपां पाने आखादने परात्परा याश्वकोरकामिन्यो जीवंजी- 
वव॒नितास्तामिः कबुरीक्रियमाणा विचित्रवणं विधीयमानाः कङमाभोगा दिग्मण्डखानिं 

न्यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । क्चिदुन्मायम्रमाथसा्थकदभ्यमानपिश्चरापितजक- 
थमन्थरकपालशकरम् क्चित्स्िधित्स्थने उन्माथा हिंसका ये प्रसाथाः पिराचा- 
स्तेषां साथः समूहैः कदभ्यैमाना ये पिधरुरा राक्षसासैरपिंतानि दत्तानि यानि जलूथानि 
आद्रैमांसानि तेर्मन्थराणि मन्द्गमनानि । धरतानीदयर्थः । कपाल्दकटानि शरावख- 
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वितजरूथमन्थरकपार्शकसम्, कचित्संधुक्षितकषुदधुण्णाकाङ्कध्वाङ्कराक्षसक्षि- 
प्यमाणयक्षरक्षितक्षेचनिक्षिप्तवनदेवतापोतम्, [कचित्तरक्वरक्षोदरावदीय॑माण- 
पुराणायिप्रस्थम्,] कचित्कौरिकपठाशचतुण्डखण्ड्यमानावानाजिनेवैजयन्ती- 
कम्, कचिच्छादूकदानववदनविदूयमानचिरच्छित्च्छगरुगरजारजटिरुतो- 
रणमालम्, कचित्कासरासुरखुरमचारवूण्येमानकरङ्गमाकारम्, कचित्करिरूप- 
कोणपकरारुकरविकीय॑माणजीणेचमविनिर्भितवितानम्, कचिदयुरुदरोनिशा- 

ण्डानि यत्र॒ तत्तथोक्तम् । पुनः क्थंमूतम् । कचित्संधुक्षितश्चदधुण्णाकाहुध्वाहरा- 
्षसक्षिप्यमाणयक्षरक्षितक्षेचनिक्षिप्तवनदेवतापोतम् क्रचित्कास्िश्ित्स्थाने संधुक्षिता 
उदीपिता या शद् बुमुक्षा तचा अष्ुण्णाकाङ्क परिपूर्णगृष्लुता येषां ते च ते प्वाह्ु- 
राक्षसाः काकरूपराक्षसासेः क्षिप्यमाणाः वेर्यमाणा यक्षरक्चितक्ेत्रे धनदरक्षितस्थाने 
निक्षिप्ता निरुक्ता वनदेवतापोता बनदेवतानां बालका यत्र तत्तथोक्तम् ! पुनः क- 
थंभूतम् । क्चित्कौशिकपटारतुण्ड खण्ड्यमानावानाजिनवेजयन्तीकम् क्रचितकसिि- 
धित्स्थाने कौरिकरूपेण पृकरूपेण ये पलाश राक्षसास्तेषां वुण्डेशवुमिः खण्ड्यमाना 
चन्यैमाणा आवानाजिनसय दयष्कच्मणो वैजयन्ती पताका यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः 
कथंभूतम् । क्चिच्छादैरदानववदनविदूयमानचिरच्छिन्रच्छगलगल्जालजरिकतोरणम- 

लमू कचित्कसिधित्स्यने शादूखदानवानां व्याप्रवेषेण राक्षसानां वदनेुसैविद्ूयमा- 

नानि चव्य॑माणानि चिरच्छिन्नानि बृहदरेलाविदारितानि छगल्गल्जालानि वस्सुण्ड- 

समूहास्तेषां जरिखभिजटाभिरुपलक्षिता तोरणमाल वन्दनमाल यत्र॒ तत्तथोक्तम् । 
नः कथंभूतम् । क्रचित्कासरासुरखुरप्रचारचण्यमानकरङ्प्राकारम् कचित्तसिधि- 

त््वाने कासररूपेण महिषर्पेण येऽुरा दानवास्तेषां खराणां शफानां प्रचीरेण 
प्रका चूण्यमानः रातखण्डीक्रियमाणः करद्ूपाकारः शुष्कपश्ुशरीरदुरगो यत्र॒ तत्त- 
थोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । क्चित्करिरूपकोणपकराखकरविकी यैमाणजीर्णच्मविनि- 
मितवितानम् कचित्सिधित्स्थाने कररूपेण गजकूपेण ` ये कोणपा अखपा राक्चसा- 

स्तेषां करालकरैशुच्तद्ण्डादण्डेविंकी्यमाणानि विक्षिप्यमाणानि जीर्णचममिविनिभि- 
तानि शुष्कचर्मरचितानि वितानानि चन्द्रोपकानि यत्र॒ तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभू- 
तम् । कचिष्पुरुदंशो निशाचरखरनखररिखोटिल्यमानादयानशोणितदत्तभित्तिप्ाङ्टम् 

कचित्कसिसिधित्स्थाने पुरुदंशः खसूपेण माजोररू्पेण ये निराचरा राक्षसास्तेषां 
खरनखरास्तीक्ष्णनखास्तेषां दिखामिरमेरुष्टिख्यमानानि आद्यानानि शुष्काणि रो. 

गितदत्तानि रधिरकृतानि सित्तेः संबन्धीनि पद्वाद्वखानि स्थानक यत्र तत्तथोक्तम् । 

१. अस्मदुपलन्धरीकापुसतके नेदं व्याख्यातम्. 
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खरनखररिखोष्ठिख्यमानाश्यानशोणितदत्तमित्तिपञ्चाङ्गलम्, कचिदसर्यग- 
वेदरणगोमायुनेगमे(करयजुष्यमाणपानपात्रासवनिपकधरम्, कचित्साधक- 

लोकनिजरिरोदद्यमानगुग्गरुरसम्, कचिन्नरव्यारप्रोधितखीयरिरोवरिपि- 

दीपम्, कचिन्महासाहसिकात्मरुधिरधारापानपरसायमानररम्, कविन्महान- 
तिकवीरक्रयविक्रीयमाणखवपुदधलवहट्रम्, कचिततीक्ष्णपुरुषापदृष्टस्वकीयात्र- 

यत्रदोरनतोष्यमाणमातृमण्डलम्, कचित्परषमनीषमनुष्यालीयतरसाहुति- 

पुनः कथंभूतम् । क्चिदखर्वैगवोद्रर्ण गोमायुनेकष्रेयजुष्यमाणपानपाच्रासवनिपकर्परम् 

छचित्कासिधित्स्थाने अखर्वो बृहद् गर्वोऽदहेकारो येषां ते अखर्वगवौः । अतिशयेन दप॑वन्त 
इत्यर्थः । असर्वेगवीश्व ते उद्रणौ उद्यमपराः, अथवा अख्वैगर्वेणोद्णौः, अथवा 
असर्व उद्रणौ उत्पन्नाः, ये च ते गोमायवः शगाकुह्पेण नैकषेया राक्षसासेयेष्य- 

माणानि आखायमानानि पानख मद्यस्य पात्रभूता ये आस्वनिपा मदययघटास्तेषां कर्ष 
राणि शकखानि भिन्नानि यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । क्चित्साधकलोकनिज- 

शिरोदह्यमानगुग्यलरसम् कचित्कसिश्ित्स्थाने साधकलीकै्मचसाधकलोकैनिजशि- 
रसि आत्ममस्तके दह्यमानो जाज्वस्यमानो गुग्गल्ख क्षेचरपाट्धूपस्य रसो नियीसो 
यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथमूतम् । क्चिन्नरव्याख्प्रबोधितखीयरिरावटिग्रदीपम् 
कचित्क्सिधित्स्याने नरव्यालैहु्पुरषैः प्रबोधिताः प्रज्वाटिताः खीयशिरावलीनां नि- 
जनसाध्रेणीनां प्रदीपा यच तत्तथोक्तम् । पुनः कर्थंभूतम् । क्चिन्महासाहसिकात्मर- 
धिरधारापानग्रसायमानखुद्रम् क्चित्कस्मिधित्स्थाने महासादहसिकेरात्मरुधिरस्य नि- 
जरक्तसय धारापानेन प्रसायंमानः प्रसम्नीकरियमाणो रुदः श्रीमहादेवो यच्र तत्तथोक्तम् । 
युनः कथंभूतम् । क्रचिन्सहाव्रतिकवीरकयविक्रीयमाणखवपुद्धूनवष्टूरम् कंचित्कसि- 

धित्स्थाने महावतिकवीरेश्वावकदमटैः कयविक्रीयमाणं मूल्येन विक्रीयमाणं खवपुषो 
निजदारीरस दूनवद्टरं छेदितमांसं यत्र तत्तथोक्तम् ! पुनः कर्थभूतम् । क्रचित्तीक्ष्ण- 

 पुरुषापक्ृष्टखकीयाच्रयच्धदोलनतोष्यमाणमादमण्डलम् क्रचित्कसिमिचित्स्याने तीक्ष्ण- 
पुरपेनिदयपुखैरपक्ृष्टन्युदराद्रहिनिष्कासितानि खकीयान्यात्मीयानि अच्रयन्राणि 
पुरीतत्समृास्तेषु दोलनेन प्रेहणेन तोष्यमाणमानन्यमानं माचृमण्डलं मातृसमूदो यत्र 
तत्तथोक्तम् । उक्तं च--श्राह्यी माहेश्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा । वाराही च 
तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः ॥ इदटयादि । पुनः कथंभूतम् । क्चितरुषमनीष- 
मनुष्यात्मीयतरसाहुतिद्रयमानसप्तजिहम् क्चित्कस्मिच्िस्स्याने परुषा कारुण्यरहिता 
मनीषा दुद्धिरयेपां ते परूपमनीपास्ते च ते सजुष्याश्च तेरात्मीयतरसाहुतिमिनिजमां षाहू- 
तिभिद्रुयमानः संतप्यमाणः सप्तजिहरो ऽभियत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । यम- 
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हुयमानसप्तजिहम्, यमस्यापि कृतशङ्कातङ्कम्, महाकारस्यापि विदहितसाध्व- 
सोद्रेकम्, समससत्वसंदारायतनं देवतायतनमुपगम्योपविर्य च तत्पादपी- 
टोपकण्डे कीनाद्चनगरमागनुकारिणा करापितेन तरवारिणा प्रकम्पितदु- 

राघुररोकस्तन्मिधुनाय दण्डपारिकमरानादिदेस् ॥ 
अच्रान्तरे भगवानमरचूडामणिमयूखशेखरितचरणनखिखोडेखपरिधिः, 

सुदत्तापरनामनिधिः, अनाश्वान्, आश्वयेपयांयाचा(च)येचतुर्योद्धूतमावना- 

स्यापि तागङ्कतद्कम् आसतां सामान्यो लोकः, यमसखापि कृतो विदितः श्ङ्कतङ्को 
येन तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । महाकाख्यापि विदहितसाध्वसोद्रेकम् महाकाट- 

स्यापि सखापि विहितः साध्वस्तख भयस्योद्रेक उ्कर्षैता येन तत्तथोक्तम् ।! पुनः 
कर्थभूतम् । समस्तसचवसंहारायतनमर् समस्तानां सघ्वानां प्राणिनां संद्ारस प्रल्य- 
काट आयतनं गृहम् । कथंभूतः स मारिदत्तः । तरवारिणा सर्वधारेण खङ्गेन भ्र 
कम्पितो भयं प्रापितः सुरारलोको देवदानवखोकसमूहो येन स तथा । कथेमुतेन 
तरवारिणां । कीनादनगरमागोनुकारिणा कीनारख यमस्य यत्नगरं पत्तने तसय मा 
गस्य पथोऽनुकरोति उपमां धरतीत्येवंशीलः स तथा तेन । पुनः कथंभूतेन तरवा 
रिणा । करापितेन दस्तोदरतेन । उद्रमितेनेयर्थः ॥ 

अच्रान्तरेऽसमिन्नवसरे भगवानिन्द्रादीनामाराध्यः खदत्तो नामाचार्यः लोचनमो- 
चरायामेषु लोचनानां गोचरा गम्या आयामा दैष्योणि येषां ते लोचनगोचरायामास्तेषठु 
देटग्विधेषु यामेषु विष्वाणायथे मुनीनां भ्रामरीनिमित्तम् अखिलश्रमणसेधं रिषिमुनि- 
यद्यनागारलक्षणम् आदिदेश आदेशं दत्तवान् । इति क्रियाकारकसंबन्धः । कथंभूतो 
भगवान्पुदत्तः । अमरचूडामणिमयूखरोखरितचरणनखरिखेोष्टेलपरिधिः अमराणां 
चतुनिकायदेवानां ये चूडामणयः शिरोरलानि तेषां मयूखेषु रोखरिता मुकुरटीकछ्ता ये 
चरणनखाः पादपुनभेवास्तेषां शिखोच्छितिस्तखा उद्टेखपरिधिः प्रकटितमण्डलं यस्य 
स तथोक्तः । षडवश्षतिरावरणास्तस्य मगवतो नाम वर्तन्ते । पुनरपि कथंभूतः । 
सदत्तापरनामनिधिः सुदत्त इति अपरं द्वितीयं यन्नाम तद नाग्नौ निधिरक्षयं निधा- 
नम् । दत्त इति नाम सचैरपि गृह्यते, परं क्षयं नायाति । न हानिं प्राप्नोतीति भावः । 
अपरं कथंभूतो भगवान् । अनाश्वाननरानशीलः अनेक्रोपवासविधानखमावः । उक्ते 
च निरक्तेषु--“योऽक्षस्तेनेष्वविश्वस्तः शाश्वते पथि निष्ठितः । समस्तसत्वविश्रालः सो- 
ऽनाश्वानिह गीयते \।' इति वक्ष्यति श्रीसोमदेवाचायैः । अपरं कथंभूतः । आथयपर्या- 
याचा(च)यचतुरयाद्भूतमावनाप्रभावप्रकम्पितायातविनतवनदेवतो तंसप्सूनमकरन्द्स 
न्ददुदिनीटछतक्रमः आश्वयंस्याद्भतयय ये पयोयास्तेरुपरक्षित आचार्थसस्य चालय 

१. 'उपकङक्षितं यदाचयेमाचरणं तस्यः इदयपि वाहकेन संभवति 
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मरभावमप्रकम्पितायातविनतवनदेवतोत्तसप्रसूनमकरन्दस्यन्दद्दिनीश्चतक्रमः, 
सकरसिद्धान्तसमथतीथपा्थनपदा्थसा्थसमर्थनातिरायविरोषसाक्षाद्धवत्सर- 

य(त)स्िन्वा यच्चातु्य दाक्षिण्यं तस्ादुदधता उत्पन्ना या भावना कर्मात्मनोर्भैदविन्ञानं 
तस्याः प्रभावेण पै प्रकम्पिता आकम्पं प्रापिताः पश्वादायाता आगतास्वदनन्तरं वि- 

नता नम्रीभूता या वनदेवताः कान्तारदेवतास्तासासुत्तसानि युकुटानि तेषां भ्रसूनानि 

पुष्पाणि तेषां मकरन्दः पुष्परससतसय खन्दश्योतनं तेन दुदिनीकृतौ तिमिरीकृतौ कमो 
पादपद्म यख स तथोक्तः । पुनरपि कथंभूतः । सकलसिद्धान्तसस्थतीर्थप्रार्थनपदार्थसा- 
थंसमर्थनातिशयविशेषसाक्षाद्धवत्सरखतीकरक्रीडाकमलकस्पितसपयैः सकलाश्च ते 

सिद्धान्ता जिनजमिनीयकपिलकणचर[गौतम{चावीकराकयप्रणीतराघ्नाणि त॒ एव 

समर्थतीर्थस्ख प्रार्थनं याचनं येषां ते सक्तटसिद्धान्तसमर्थतीर्थप्रार्थनास्त एवे चते 

पदार्थाः । जिनसिद्धान्ते--जीवाश्रववन्धनिजरमोक्षासघं पुण्यं पापं चेति नव प- 

दार्थः । जमिनीयसिद्धान्ते-नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्य एव त्वनिश्चयः । त्र चोद्- 
नालक्षणोऽर्थो धर्मलचम् । कपिरसिद्धान्ते-सलरजसमःसाम्यावस्था प्रकृतिः, भ्र 

कृतेर्महान् महतोऽदहंकारः, अहंकारात्पच्च तन्मात्राणि एकाद चेन्धियाणि, तत्न-- 

राब्दतन्मात्रादाकारम्, रूपतन्माघ्ात्तेजः, गन्धतन्मात्रालयृथ्वी, रसतन्माच्रादापः, 

स्पशतन्माव्राद्रायुः, स्पर्नरसनव्राणचष्चुःश्रोच्राणि पच्च बुद्रीन्दियाणि, वाक्पाणिपाद् 
पायूपस्थानि पच्च क्न्दरियाणि, एकाद मनश्वेति । अमूतेश्चेतन्यरूपोऽकतौ भोक्ता 
वं पुरुषः, ममूखग्रकृतिरविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडराकश्च विकारो 

ग्रकरतिन विकतिः पुरुषः ॥° प्राग्वन्धवत्प्रकतिपुरुषयोगात्पचरविंरति तत्वज्ञानं मोक्ष 
मामः । प्रकृतिपुरषविवेकदशेनानिदृत्तायां अ्रषत्तो पुरुषस्य खरूपावस्थानं मोक्षः । स- 
त्वरजस्रमघ्लीणि तच्वानि, पच्च तन्मात्राणि इद्यष्ट । पच्च प्रथिव्यादय इति त्रयोदश । 
एकादरोन्धियाणीति चतुर्विशतिः, ततः पुरुषः । एवं कपिकसिद्धान्ते पच्विरतिपदाथौः 1 

कणचरसिद्धान्ते- द्रव्ययुणक्म॑सामान्यविशेषस्मवायाभावाः सप्त पदाथीः । गोतमि- 
दर न्ते--] षोडश पदाथः । तथाहि-- प्रमाणम् , प्रमेयम्, संशयः, म्रयोजनम्, दष्टा. 
न्तः, सिद्धान्तः, अवयवः, तकंः, निर्णयः, वादः, जल्पः, वितण्डा, हेाभासाः, छलम्, 
जातिः, निग्रहस्थानं चेति । चारवाकसिद्धान्ते- देवो) नासि मोक्ष इति । प्रथिव्यप्रेजो - 
वायवश्वेति चत्वारः पदाथः । शाक्यसिद्धान्ते--दुःखसमुदायनिरोधमोक्षमागेरूपाणि 
चत्वारि आर्यसत्वानि चत्वारः पदाथौः । तेषां पदाथानां सार्थः समूहस्तस्य समर्थना- 
तियो विचारोत्करष॑स्तख विरोषोऽतिदयविशेषस्तस्मात्साक्षाद्भवन्ती खोचनानां गोचरं 
सजायमाना या सरखती चिलोचना मयूरवाहिनी तस्याः करक्रीडाकमरं निजदस्त- 
गिडाकमठं तेन कल्पिता कृता सपरयौ पूजा यख स तथोक्तः । अपरं कथंमूतो 
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खतीकरक्रीडाकमरुकस्ितसपयैः, चतुरुदधिरोधःसविधवनविनिषण्णर्किनरीः 
वदनविरोचनविकासमानयश्चःकुरोयावतंसितजख्देवतासमाजः समस्तसम्- 
यानवचयविद्याविदग्धवुधप्रकाण्डपुण्डरीकमण्डटीमातण्डः,कृत्छदिगन्तविश्रा- 
न्तविरश्रुतरिष्यश्रेणिसमीरपथमरथमानकीतिकलदृसीनिवारीकृतनिखिरसुव- ` 

~-नाभोगः, शुद्धामिसंधिसमाधिविधुविंशेषोन्मेषनिर्विषीकृतविषविषमदोषकट्ष्- 

भगवान् । चतुरुदधिरो धःसविधवनविनिषण्णर्विनरीवदनविरोचनविकाखमानयशःकुशे- 
दरायावतसितजल्देवतासमाजः चत्वारश ते उदधयश्च समुद्रास्तेषां [रोधसस्त- 

टस] सविधानि निकटानि यानि वनानि तेषु विनिष्ण्णा उपविष्टाः किनर्यशासुण्डामु- 

- स्यास्तासां वदनानि सुखान्येव विरोचनाःश्रौमुयौः । महा +कारशत्वात् । तैविकाखमानानिं 

स्फुटीक्रियमाणानि विकचीक्रियमाणानि यशःङुशेरयानि पुष्यगुणकीर्तनकमलानि तै- 
रवतंसितः कर्णपूरीकृतो जल्देवतासमाजः ससुद्रजल्देवतासमूद्यो यस्य स तथोक्तः । पुनः 
क्थ॑भूतो भगवान् । समस्तसमयानवद्यविद्याविद्ग्धयुधप्रकाण्डपुण्डरीकमण्डलीमातेण्डः 
समस्ताः समग्रा ये समयाः शासनानि जिनशाच्रानादिशाच्लाणि तेषां संवन्धिनी अनवय 
निरवद्याया वियाज्ञानं तसां विदग्धानि चतुराणि यानि बुधग्रकाण्डानि प्ररास्तविद्रंसस्ता- 
न्येव युण्डरीकानि(णि) शवेतकमलखानि । [यशःकीरतिंपरिमख्विराजित्तत्वात्, बुधमघुकर- 

सेवितत्वाच ॥ तेषां मण्डटी समूहस्तख विक्रास्करणे मार्तष्डः [त्तण्डाया अपदं 
पुमान् मार्तण्डः] 1 श्रीभास्कर इयर्थः । पुनः कथंभूतो भगवान् । कृत्छ्रदिगन्तविध्रान्त- 
विश्वतरिष्यश्रेणिसमी रपथप्रथपानकीतिक्हंसी निवासी तनिखिटभुवनामोगः कृत्लदि- 
गन्तेषु सवैदिकप्रान्वेषु विश्रान्ताः स्थिता ये विश्रतिष्याः विद्यातश्रुतज्ञानसंयु 

्ान्तेवासिनस्तेषां श्रेणिः समूहः स एव समीरपथः आकाडस्तत्र प्रथमाना विस्तरन्ती 

व्याप्ती या कीतिः पुष्यगुणकीर्वनं सेव कटसी राजसी । [नयग्रमाणलक्षणोभयप- 
्षशयुद्धत्वात् ।] तया निवासीकृतो निखिर्सय भुवनस्य समसतप्रथ्वीमण्डरख आभोगो 

विस्तारो यख स तथा । पुनः कर्थ॑भूतो भगवान् । ् ुद्राभिसंधिसमाधिविषुविरेपोन्ये- 
घनिविषीकरत विषविषसदो षकद्धषविषयविषधरः शद्धो राग्द्रेषमोह्ादिरहितो योऽसा. 
वभिसंधिर्मनोभिग्रायसतन्र तेनोपलक्षितो वा योऽसौ समाधिध्योनविदेषः स एवे विधुविशो 
घश्चन्द्रमाप्रकारः। [मोक्षातधारावपित्वात् ।} तसय उन्मेष उद्यस्तेन निरिषीकृतोविपर 
हितविहितो विषविषमदोषकटषविषय विषधरो येन विषवद्धालाहल्वत् विषमस्तीत्रतरो 
योऽसौ दोषः पापकर्म तेन कटषः कद्मरीभूतो योऽसौ विषयः स्पशौदिसमृहः स एव 
विषधरः सपा येन स तथा । उक्तं च--वर्चोरं विषयिणां मदनागुधस्य नाडीव्रणो वि- 

पमनिग्रैतिपर्वेतखय । प्रच्छन्नपादु कमनद्रमहाहिरन्धमाहूुघा जघनरन्ध्रमिदं यवलाः ॥ 
1 

१. सुदसाःः ख 



१ आश्वासः] यदसिककचम्पूकाव्यम् । ९३ 
(0 (५. [क 

विषयविषधरः, प्रसंख्यानपविपवकपुष्टानुत्थानमन्मथमददरिद्वितरुदरसरवि- 
जयः, अरजस्तमोबहुकोऽप्याततगुणधर्मधरः, अकिंचनोऽपि रतत्रयनिवासः; 
अविभूषणोऽपि युवणौरंकारः, अविषमरोचनोऽपि संपन्नोमासमागमः, उङ्क 

[1 कत ~~~ 

` अपरं च कथंभूतः । प्रसंख्यानपविपावकटनुत्थानमन्मथमद्दरिद्रितख्रस्मरविजयः 

संख्यानं धर्मञ्चङ्कध्यानं तदेव पविपावको वज्रािः [कर्मणां दाहपाचनकारकत्वात् ।] तेन 

प्र्टो भस्मीकृतो ऽनुव्थानं यथा भवत्येवं पुनरुनीवनं यथा न भवत्येव योऽसौ मन्मथमदः 

केदपै[दधैस्तेन द्रिद्रितो अकिंचनीकृतस्िरकृतो खरस श्रीमहादेव सरविजयः क- 
न्दपेनिजंयो येन स तथा । सुदत्तः कथंभूतः । अरजस्तमोबहुलोऽप्याततयुणधर्मैधरः ननु 
यो रजस्तमोबहुलो म भवति स आततगुणधमेधरः आरोपितप्रय्वाचापधरः कथं म- 
वति । विषश्द्धमेतत्। परिहियते--रजः पापं तमोऽज्ञानम्, न तु धूल्यन्धकारः, न रजस्त- 

मोबहुलः अरजस्तमोवहुलः। अपि निश्चयेन आतता विस्तीणेमेदा ये गुणाः धर्मश्च चरितं 
रत्नचय च उत्तमक्षमादिकश्च दशविधः तं धरतीति आततयुणधरः । उक्त च--शरयण- 

तयं च धम्मो खमादिभावो य दहविदो धम्मो । चारित्तं खट धम्मो जीवाण य रक्खणो ध- 
म्मो ॥ [धम्मो वल्थुसदाओ खमादिभावो य दहविदहो धम्मो । रत्तत्तयं च धम्मो जीवाण य 

रक्खणे हवे धम्मो ॥] अपरं कथंभूतः । अकिंचनोऽपि रलत्रयनिवासः अकिंचनोऽपि दरि 
दरोऽपि रलत्रयनिवासः माणिक्यन्रयनिवासः कथं भवति । विरुद्धमेतत् । परिहियते-- 
अर्किचनः नासि किंचन धनमस्येति अर्किचनो निभ्न्थाचार्यवयैः। अपि निश्चयेन रलत्रयनि- 
वासः सम्यग्ददोनज्ञानचारिवमन्दिरम्। अपरं कर्थमूतः । अविभूषणोऽपि सुवणीलंकारः न 
विद्यन्ते भूषणानि आभरणानि यस्येति स अविभूषणः। ननु यो विभूषणः अपि निश्चयेन सुवर्णो 
राजकुलं तखाटेकारः वा सुवभ॑सख कनक अलेकाराणि आभूषणानि यद्य स सुवणांरंकारः 
कनक्मरणः राजकुलशद्नरः कथं भवति । विरुद्धमेतत् । परिहियते --अः सर्वज्ञोऽ्दन् 
स विभूषणं मण्डनं यख स विभूषणः । अपि निश्चयेन छुवणां राजकुलं पुण्यगुणकीतन- 
लक्षणं यराश्च सोऽलंकारो मण्डनं यस्येति सुवणांटकारः। पुनः कथभूतः । अविषमसेच- 
नोऽपि संपन्नोमासमागमः अविषमलोचनः अव्रिखोचनः। नसु यो अ्चिलोचनः स संपन्नो. 
मासमागमः स परिपूर्णपावैतीसंभोगः कथम् । विरद्धमेतत्। परिदहियते--अविषमलोचनः 
विप्र हाखदृख्सय मा टशक्ष्मीर्ययोस्ते विषमे ते च ते लोचने विषमलोचने, न विधते 
विषमलोचने यस्य स अविषमलोचनः। अकरूरदृष्िरियर्थः । रागद्वेषरहितसमदरीं । अ- 
थवा राघ्ोक्तलोचनसंयुक्तः। ठोकृ खेच गदर्थत्वात् । तख घातोः म्रयोगत्वादन्यथा 
टश्चमिति भवति । अपि निश्वेयेन संपन्ना परिपूणं या उमा कतिः समश्च समतापरि- 
णामः सर्वजीवेषु साम्यं आगमश्च सिद्धान्तो यस्येति संपन्नोमासषमागम एव । पुनः कथं- 

१. इदयधिकः ख-पुस्तके पाटः. 



५४ कान्यमाख | 

प्मोऽपि सुदशेनविराजितः, असङ्गस्प्ोऽपि जातरूपग्रियः, अश्ुद्धनयनीतिर- 
पि महाभागचरितः, अकठिनवृत्तिरपि क्षमाखभावः, अव्यारुहृदयोऽपि निय- 
मितकरणमामः, उदयाचरुसपस्तपनख, कौमुदीचन्द्रः करुणागरतनिश्योत- 
स्य) मानसप्रदेशः सरखतीवारखायाः, प्रभवपवेतः परश्षममन्दाकिनीप्रवाहख, 

भूतः । कृष्णोऽपि खदश॑नविराजितः ननु यः अहृष्णः नारायणो न भवत्ति स सुदशेन- 
नाक्ना चक्रेण विराजितः कथं भवति । विरुद्रम् । परिहियते--अङृष्णः अपापकमो सद्शे- 
नेन शोभनाकारेण सम्यग्दशेनेन सद्धावरोकनमात्रेण अरितमतेन वा सुदरेनवत् मेरु 
विरोषवत् विरोष्रेण राजितः सुदर्शनविराजितः । पुनः कथंभूतः । असङ्स्पृदयोऽपि जातू 
प्रियः असङ्गस्प्रदः अवियमाना सद्ग परिभ्रहे स्प्हा वाञ्छायसखय सोऽसङ्गस्णरहः । नमु 
यः परिग्रहस्प्रहारदहितः स जातरूपभरियः कनकप्रियः कथं मवति! विरुद्धमेतत्. । परि- 

हियते--असङ्गेषु कर्ममलकलङरदहितेषु सिद्धेषु स्प्रहा वाञ्छा यस्येति असङ्गस्णरहः । अपि 
निश्चयेन जातरूपप्रियः नम्नरूपभ्रियः इति शुद्धम् पुनः क्थभूतः। अद्द्धनयनीतिरपि महा- 
भागचरितः ननु यः अशद्धनयनीतिरन्यायतरृत्तिः स महाभागचसितः पुण्यकर्मश्वरः कथम् । 
विरुद्रमेतत्। परिहियते--परस्परसाक्षपो वस्तुघर्मनिरूपणप्रायः अ्यद्धनयः तत्र नीतिः 
अ्दृत्तिर्यस स अश्ुद्धनयनीतिः। अपि निश्चयेन (महती) महाभागा महोघोतः तया गच्छति 

(तत्) चरितं चरणं यख स महाभागचरितः। पुनः कथंभूतः । (अ)कठिनदृत्तिरपि क्षमाख- 
मावः ननु यः (अ)कठिनद्रृत्तिः (अ)कटोरखमभावः क्षमाखभावः कथम् । विरुद्रमेतत् 1 प- 
रिषियते--(अ)कठिनवृत्तिरपि (अौ}कटिना गृहस्थानां अपीडनकरी अक्षम्रक्षणगतंपूरणगो- 
चारिभ्रामरिष्त्तिराजीविका आहारो यस्य सो(स) कठिनष्त्तिः। अपि निश्चयेन क्षमा भावः 

सर्वप्राणिषु अक्रोधखरूपः । पुनः कथंभूतः । अव्यालहदयोऽपि नियमितकरणग्रामः न 
व्यालः सर्पौ हृदये कण्ठे यस्य स अव्यारहृदयः यो महादेवो नासि स तरिपुर्बाहस- 
दितः कथम् । विरुद्धमेतत् । परिहियते--अनव्यालमदु्टं हृदयं मनो यख स अव्याल- 
हृदयः । अपि निश्चयेन नियमितो वशीकृतः करणग्रामं इद्दियसमृहो येन सः । अपरं 
कथंभूतः । उदयाचरस्तपस्तपनस्य उदयाचल उदयगिरिः । तप एव तपनः धीसूर्यः। त्रि 

भुवनद्योतकारित्वात् । तस्य । पुनः कर्थभूतः ) कौमुदीचन्द्रः करुणाग्रत निश्चयो तस्य काति- 
कीपूर्णमासीचन्द्रः करुणैव दयव अग्रतं जरामरणहारित्वात् तस्य निश्योतः खवणं क्षरणं 
तस्य । पुनः कथमूतः । सानसग्रदेशः सरखतीवारलायाः मानसस्य सरोवरविश्नेपस्य 
प्रदेरस्तद्धूमिः। सरखती सेव वारला परमात्महंसभार्या। येन(नय) प्रमाणोभयपक्षद्दधत्वात् ! 
[तस्याः] । पुनः कथंभूतः। प्रभवपर्वेतः प्ररममन्दाकिनी प्रवाहस्य प्रभवपर्वतो हिमाचलः । 

१. अत्र कश्निः इत्येव पाठः साधीयान् । आदावकारः केनचित्परक्षिप् इति वोध्यम्. 

१, “नियमितीकरणः दति ख-पुस्तकस्थः पाटः. ॥ 



१ आश्वासः यरसिखकचस्पूक्राव्यम् । ९९ 

उत्पततिकषतरं सौजन्यवीजख, उदाहरणं गम्भीरायाः, निदरीनमेौदार्यस, 

प्रसूतिखानं मदिः, प्रत्यदेदोऽभिध्यायाः, निधिर्धर्यसख, माकरावनिश्च 
सवेगुणमणीनाम् | 

यस्य च सकरसत्त्वसंचरणसंकोचिनि, रििरकणमज्ञरीजारजयवि् 

म्भमाणानिर्कुटे, सकरुजगच्ण्डव्यथावेपधुस्फारिणि, विरसरसदवददेशक- 

प्रशम एव उपरम एव मन्दाकिनीग्रवाहः गद्गानदीभ्रवाहः। सर्वेषां संतापनिवारक्षतवात्। तस्य 

प्रराममन्दाकिनीग्रवाहस्य । पुनः कथभूतः । उत्प्तिक्षेत्रं सौजन्यबीजस्य निष्पत्तेः सस्या- 
धिकरणम्। सौजन्यमदुजेनत्वं तस्य बीजं अङ्करहेतुसस्य सौजन्यवीजयख । पुनः कथंभूतः 
उदाहरणं गम्भीरतायाः उदाहरणं दृ्ठान्तवचनं गम्भीरतायाः । पुनः कथमूतः । निदे. 

नमैदायंख निदशैनं टष्ठान्तमूतः ओदारयैस्य दातृत्वख । उक्तं च-“कियती सप्तसदघी 
कियती लक्षा च कोटिरपि कियती । ओदार्यो्नतमनसां रत्नवती वष्ुमती कियती ॥° पुनः 
कथंभूतः । प्रसूतिस्थानं महिम्नः प्रसूतिस्थानं जन्मभूमिः महिम्नो माहात्म्यख । पुनः करथ- 

भूतः। प्र्यादेशोऽभिध्यायाः प्रलयादेशो निषेधरूपः । अभिष्यायाः परखविषयस्प्रहायाः । 
पुनः कथंभूतः । निधिधेंख निधिरक्षथ्यं निधानं धैय॑ख । धेयं प्रतिधियं समीरयतीति 
धीरः, धीरख भावो धेय तख धैर्य । पुनः कथंभूतः । आकरावनिश्च सर्वेगुणमणी- 

नाम् आकरावनिः योहणाचलसिहलांदिद्रीपभूमिः । सवे च ते गुणाः सर्वगुणा ओदार्यरौ - 
येगाम्भीर्यधेयौदयस्त एव सणयो रल्नानि । त्रिभ्ुवनोदयोतकारकत्वात् । तेषां सर्वैगुण- 

मणीनाम् । समुच्यारकारः ॥ 

यस्य चेति । यस्य च भगवतो हेमन्ते शीतकारे विभावर्यां रात्रयो विभान्ति ग 

च्छन्तीति कियाकारकसंबन्धः । कर्थभूते हेमन्ते । सकठसत्वसंचरणसंकोचिनि सक- 

लानां स्वानां प्राणिवगोणां संचरणं पय॑टनं संफोचयतीत्येवेशीलः सकलसत्वसंचरणसं- 

कोची तस्मिन् सकल्सच्वसंचरणसंकोचिनि । अपरं क्थभूते हेमन्ते । िदिरकणमज्ञरी- 
जाल्जयविजुम्भमाणानिलकुटे रििरस्य दहिमख कणाधूणीनि तेषां मञरयो वषयैलासां 
जालानि समूहास्तेषां जयसिरस्कारस्तसिन् विनजुम्भमाणं अनिल्कुलं वातसमूदो यसिन् 
हेमन्ते स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते हेमन्ते । सक्रर्जगच्ण्डव्यथावेपशरुस्फारिणि स- 
कट जगतः जगति स्थितजन्दुजातख समूद चण्डव्यथा तीव्रवेदना वेपथुः कम्पनं च 

स्फारयति प्रचुरीकरो वीव्येवंशीरः स तथा तस्मिन् । पुनः कथंमूते हेमन्ते । विरसरसद - 
वरादेराकदशनवीणे विरसं यथा भवत्येवं रसन्ति राब्दायमाना अवरानां परवदानां देल- 
कानां पथिक्रानां दशनवीणा दन्ततनच््री यस्मिन् । पुनः कथंभूते हेमन्ते । चिलमूरको- 
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दरानवीणे, विरमूरकोररकुरीसंकुचितारगरदपरिषदि, हिमप्रषतपरिताङ्करि- 
तकुरदहारिकाकुन्तरकरपे, मृणयुथरोमन्थसामर्यकदथिनि, प्रारेयर्वमुक्ता- 
फलितिकरटिरिपुरोममागे, बजपारुविसासिनीकपोरविधुवेशचशातिनि, दइस- 
जीवजायापदपद्मरावण्यरोपिनि, वनेचरवनिताधरदरुकान्तिकर्रिनि, सुनि- 
कामिनीकरकिंशख्यकृततरङ्गसङ्ग, द्विजकण्ठकुण्ठताविधायिनि, विप्रङन्धपु- 

टरकुदीसंकुचितार्गदैपरिषदि बिलमूलमेव कोटरं जी्ण॑तरूद्रम् । अवकाश्ञ(दान)दायि- 
त्वात् । तदेव कुटी एकस्तम्भवचखगृहं तत्र संकुचिता संकोचं प्राप्ता अलगर्दपसिषद् सर्प 

ले यत्र स॒ तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते हेमन्ते । हिमप्रषतपरिताङूरितकुरहारि 
काङ्कन्तल्कलपे । (हिभख िशिरख प्रषता बिन्दवस्ते पलिता करितापकुरिता पलिक्ृ- 
तकुटहारिकुखकलोप) हिमसख शिरिरख एष्रता विन्दवस्तैः पठिताङ्करिताः पठितकचा- 
हूरसदिताः कृताः कटदारिकाणां घटहारिचेरिकानां कुन्तलकलापाः केशसमूहा यसिन् 
स तथा तस्मिन् । पुनः . कथंभूते हेमन्ते । स॒गयूथरोमन्थसामर््यकदर्थैनि स॒गयुथानां 
हरिणसमूहानां सोमन्थश्चवितचवैणं तख सामथ्यं बरं कदर्थयति पीडयति इत्येवंसीर 
स तथा तसिन् । पुनः कर्थमूते हेमन्ते । प्रारेयल्वसुक्ताफलितिकरटिरिपुरोमभागे 
प्राटेयख हिमसख ये ख्वाः कृणाज्ल्मुक्ताफठितो सुक्ताफलसहितः कृतः करटिरिपूणां 

सिहानां रोमभागः स्कन्धकेसरप्रदेशो यत्र स तस्मिन् । पुनः कथंमूते हेमन्ते । तजपा- 
लविलासिनीकपोलविधुवैशयरातिनि त्रजपाखनां गोकुलिकानां या विलासिन्यो गोपाद्ग- 
नास्तासां कपोलानि गण्डस्थलान्येव विधवश्चन्द्रमसस्तेष्ं वैशय शुह्कत्वं यातयति विध्वं- 

सयस्येवशीलः स तथा तसिन्। पुनः कथंभूते हेमन्ते ! दला जीवजायापदपश्मलावण्य- 
लोपिनि हलयजीवानां कषैकाणां जायानां भायोणां पदा एव चरणा एव पद्यानि कमलानि । 
कोमख्विराजमानतात् । तेषां लावण्यं कान्तिविक्षेषं छस्पति विनारयतीव्येपरशीलस्तथा 
तसन् । पुनः कथंमूते हेमन्ते । वनेचरवनिताधरदल्कान्तिकृडिनि वनेचराः अर- 
ण्यचाण्डाखस्तेषां वनिताः कमनीयकामिन्यः। "वनिता जनितादयर्थरागायां वा[र]यो- 
पिति" इदयभिधानात् । तासामधरा ओषा एव दलानि पर्णानि । [दन्तानामाच्छ- 

दकत्वात् ॥] तेषां कान्तीरवण्यानि छकृदाति तनूक्रोतीव्येवंदीखः स तथा तस्मिन् । 
पुनः कथेभृते हेमन्ते । सुनिकामिनीकरकरिशस्यकरृततरङ्ृसद्े मुनीनां प्राम्यर्पीणां कामि 
न्यस्तपखिन्यसासां करा दस्रा एव किशलयानि मरवा: । अरुणत्वको मख्तयुणविराज- 

मानत्वात् तेषु कृतो विहितस्तरदसङ्गौ ्रीसंगतिर्यन स तथा तस्मिन् । पुनः कथमूते 
हेमन्ते । द्विजकण्ठकुण्ठताविधायिनि दि जानां ब्राह्मणानां कण्ट गल्कन्दन्ीमध्येषु कुण्ठतां 

क्रियासु मन्द्तां निविदधातीत्येवंशीः स तस्मिन् । पुनः कथभूते हेमन्ते । वि प्रख्व्धपु- 

१, अयं पाठः ख-पुसके नासि. 
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रन्भरीसतनभारजनितजानुसंबाधे, कुचकुहरोपसपंणरतपोतखेदितबाख्वतीचे- 
, तसि, विदूरितरम्भोखूभूषणाभिठाषे, सहयुप्तमिधुनघनालिङ्गनादेशिनि, नि- 

रन्तरणहसन्तीभिः करतरुपरामरयुखविरोपनसूचीमिसिि ` तनूरुहराजिभिः 
[न कप् [क 

कण्टकितानि कुवैति शबरसहचरीवक्षोजमण्डलानि, शिथिरयति दुर्विध- 
` बु्म्वेषु जरखन्थापरल्चराणि, नतेयति पथिकेषु पाणिपह्वानि, विरचः 
यति दयितोदवसितमनुसरन्तीनामभिसारिकाणामरारपक्षमाग्रभ्रस्तुषारा- 
साररीकरेडरितिरोक्तिकेयङ्ुक्तिपुटस्पधीनि विलोचनानि, संतानयति ता- 

--.---- ----~~----~~- 

रन्ध्रीसनभारजनितजादुसंबापे विग्र्ब्धा वियोगं प्राप्ता याः पुरन््रयः ल्ियस्तासां सन- 

भारर्जनिता उत्पादिता जानूनामष्टीवतां संबाधा दुःखं येन स तथा तसिन्। उक्तं च-- 
"यस्यां दूतीं प्रियः प्रेष्य दत्वा संकेतमेव चा । कुतित्कारणान्रैेति विप्रन्धाच्र सा 
स्ता ॥" पुनः कथेभूते हेमन्ते । कुचकुदरोपसपैणरतपोतखेदितबाल्वतीचेतसि कुच- 

- कुहरे स्तनयोर्मध्ये उपसपैणं प्रत्रेरस्तत्न रतस्तत्परो योऽसौ पोतो बाङकस्तेन खेदितं 
दुःखं प्रापिते बाख्वतीनां चेतो मनो यत्र स तथा तसिन् । पुनः कथंभूते हेमन्ते । 
विदूरितरम्मोरूमूषणाभिरुषे विदृरितो निषिद्धो रम्मोरूभिः कमनीयकामिनीमिर्भुष- 
णानां मुक्ताफलायाभरणानाससिलाषः ग्रीतियत्न स तथा तसिन् । पुनः कथंभूते हेमन्ते। , 

सहसुप्तमिथुनघनालिन्गनादेदिनि सदखुपानामेकरशय्यायां सुप्तानां मिश्नानां लीपुरुष- 
युगलानां धनालिद्गनं धनमाछेषणमादिरलादेशं करो तीत्येवंशीलः स॒ तथा तस्मिन् । 
पुनः क कुर्वति सति हेमन्ते । निरन्तरसुषसन्तीभिः करतल्परामर्यैखुखविरोपनसूची- 
भिरिव तनूरुहराजिभिः कण्टकरितानि क्वेति शबरसहवेरीवक्षोजमण्डलानि । शवर- 

सहचरीवक्षोजमण्डलनि तनूरुदराजिभिः कण्टकितानि कुर्वति सति । शवराणां भि- 
छानां सहचरीणां भायौणां वक्षोजमण्डलानि स्नयुगलानि तनूरुहराजिभिः कृत्वा क- 
ण्टकितानि कण्टकोपेतानि कुर्वति विदधति सति । कर्थभूतामिसतनूरुदराजिभिः । 
निरन्तरमविच्छिन्नं उछसन्तीभिरुदरेच्छन्तीभिः । अपरे कथभूताभिः । करतरूपरामर्रेन 
हस्ततलस्पर्चैन खखविरोपने सातनिवारणे सूचीभिरिव आयस्तीक्ष्णाग्रसूचिकामिरिव । 
पुनश्च किं कुर्वति सति हेमन्ते । रिथिल्यति दुविंधकुटुम्बेषु जरत्कन्थापरचराणि । 
द्रिद्रजनपरिजनेषु जरत्कन्थापरश्चराणि जीणैकन्थडिका जीरणैवच्राणि रिथिलयति 
रातखण्डीकुर्वति सति । अपरं कि कुर्वति सति हेमन्ते । नर्तयति पथिकेषु पाणिपट्वानि । 

पथिकेषु अध्वगेषु पाणिपटवानि करकिशल्यानि नर्तयति कम्पयति सति । अपरे कि 
कुति सति हेमन्ते । विरचयत्ति दयितोदवसितमयनुसरन्तीनामभिसारिकाणामरालपक्ष्मा- 
ग्रलतरस्तुषारासारशीकैकितशौक्तिकेयश्क्किपुरस्पर्धीनि विलोचनानि । अभिसारि- 

१. (मताः ख. ,. 
[4 
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पसीनामूरुपयन्तपारलपरर्कारिषु ब्रहद्धानुषु स्प्रहयातास्, ध्वानयति पव्- 

णख्यमनोहराणि गभैरूपल्पनेषु परहवा्यानि, मन्दयति चण्डशोचिषोऽपि 
तेजःस्फुरितिमानम् । 

अपि च यत्रातिशिशिरभरात् 
कान्ते कोककुटुम्निनीं न कुरते प्राप्ेऽपि चराटक्रियां 

हंसश्चशचुपुटान्तराख्विगरज्नम्बारकसिष्ठति । 

` काणां कान्तार्थैन संकेतस्थानं यान्तीनां चरीणां अरालपक्षमाग्रल्नैः वक्रलोचनसेमाग्रलभेः 
तुषारासारीकरहिमसमूहकणैः कृतवा छकलितरोक्तिकेयज्ुक्तिपुरस्पर्धीनि छकितानि 
पर्यन्तङ्कखितानि रौक्तिकेयानि पुक्ताफलानि यासां शुक्तीनां युक्तास्फोटानां पुटैः 
सह स्पधेन्ते उपमां धरन्तीत्येवंशीखानि छलितशौक्तिकेयशुक्तिपुटस्पर्धीनि विरोच- 
नानि नेत्राणि विरचयति कुर्वति सति । कथभूतानामभिसारिकाणाम् । दयितोदवसितं 
्रियमन्दिरिमनुसरन्तीनां गच्छन्तीनाम् । उक्त च---कान्ताथिनी तु या याति संकेतं 
साभिसारिका । कथंभूतेस्तुषारासाररीकरः । अरारपक्ष्मामल्मेः अरालानि वक्राणि 
पक्ष्माणि नेचरोमाणि तेषामत्रेषु प्रान्तेषु लमराः संगतास्ते तथा तेः । पुनः किं कुर्वति सति 
हेमन्ते । संतानयति तापसीनामूरुपयन्तपाटलपटल्कारिषु बृहद्धाचषु स्ण्हयाङताम् । 
तापसीनां तापसखरीणां बहद्धाचुष्ठ अस्निषु श्छदयाछतां श्रद्वाङतां संतानयति विस्तार 
यति सति । कर्थभूतेषु वृहद्धानुषु । ऊरुपर्यन्तपाटलपटरुकारिषु  ऊरुपयन्तेष स- 
किथप्रान्तेषु । सरमन्दिरसमीपं यावत् । पाटलानां श्वेतरक्तानां छाञ्छनानां पटलानि 

समूहान् कुर्वन्ती्येवंशीलस्ते तथा तेषु । अपरं कं कुर्वति सति हेमन्ते । ध्वानयति 
पवर्णल्यमनोहराणि गभरूपलपनेषु पटहवायानि । गर्भरूपलपनेष्ु गभेरूपाणां शिष्यूनां 
लपनेषु सुखेषु पटहवाययानि ध्वानयति सति । कथेभूतानि पटहवायानि । पर्ण. 

कयमनोहूराणि पपपपेति पुनः पुनः जनख ल्यः साम्यं व्यज्ञकस्तेन मनोहराणि चेतो- 
ऽनुरञ्ञकानि । अपरं करं कुर्वंति सति हेमन्ते । मन्दयत्ति चण्डरोचिषोऽपि तेजःस्फुरिति- 
मानम् । चण्डसेचिषोऽपि श्रीमास्करस्यापि तेजःस्फुरितिमानं तेजसः स्फुरितं स्फुरणं 
तेजःस्फुरितम्, तेजःस्फुरितसख भावस्तेजःस्फुरितिमा । रध्वादिभ्य इमनिज्वा इल्य- 
नेन सूत्रेण भावे इमन्प्र्ययः । “सहेस्नानड् इति सूत्रेण ईइमन्यय() पुंलिङ्गता । तं 
तेजःस्फुरितिमानं मन्दयति मन्दं स्तोकं करोतीति मन्दयन्, तस्मिन् मन्दयति सति । 

अपि च । विशेषार्थमाह-- यत्र यस्मिन् हेमन्ते अतिरिरिरभरात् अति. 
कयशीतात् । कान्त्या 1 कोककुटुम्बिनी चक्रवाकी कान्ते चक्रवाके निज- 
भतेरि प्राप्तेऽपि सति प्रभातसमये आगतेऽदि रति चाटुक्रियां मिथ्यास्तुतिकरणं न 
कुरुते न विदधाति । [यत्रातिरिदिरभरात् ] दसः श्रैतयसपक्षी चश्वपुटान्तरालवि- 
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कृच्छर छुज्ञरदस्तवतिंतचयः पांसुः पनः शीयेते 
मणां शयनं नं मुञ्चति परं कोपेऽपि योषिजनः ॥ ५३ ॥ ` 

सिंहः संनिहितेऽपि सीदति गजे शीयैक्रमस्पन्दनो 
मध्याहेऽपि न जातशचष्पकवलः प्रायः कुरङ्गीपतिः । 

वत्सः कुण्ठितकण्टनाल्वल्नः पातुं न रक्तः स्तनं 

वक्रं नैति विभातकभमकरणे पाणिद्विजानामपि ॥ ५४ ॥ 
पत्रः सम्बतरुपरूढविरसप्रायेभृगाणां रतिः 

कषोणीधूलनकेर्योऽपि विकिरेस्यक्ताः प्रभातागमे । 

गलजम्बालकस्िष्टति चञ्चुपुरान्तराखत् चोरिपुरमध्यात् विगलत् अधःपतत् ज. 
म्बाल्कं शेवलं यस स चश्चुपुटान्तरालविगलजम्बाख्कः तिष्ठति । जम्बालं चर्वित न 
राक्तोतीयर्थः । [यत्रातिरिशिरभराव्] ऊञ्रहस्तवतितचयः पांसुः धूली पुनः 
पश्चात् छकृच्छत् अतिकषेन शीयते अधः पतति । कथंभूतः पांसुः । कुञ्जरदस्तवर्तित- 
चयः कुञ्जरेण हस्तिना हस्तेन शण्डादण्डेन वर्तितः कृतश्चयो रारि्यंसय पांशोः स 
कुञ्ञरहस्तवतितचयः । उुञ्रदचण्डादण्ड[नाव लम धूटीसमूहो न शीयैते । कटेन अधः 
पततीखर्थः । [पुनश्च यच्रातिदिशिरभरात्] योषिजनो वनितालोकः भवणां शयनं 
पतीनां शय्यां परं उक्कृष्टं [यथा भवेत् तथा] कोपेऽपि क्रोधे कृतेऽपि सति न मुच्चति 
न यजति । दीपकारुकारः ॥ ५३ ॥ 

सिह इयादि । [यत्र नीहारकालागमे] गजे हसिनिं संनिहितेऽपि निकयटवर्ति- 
न्यपि सिंहः सीदति बुभुक्षितसिष्टति । गजं मारयित्वा न भक्षयति इयर्थः । क्थभूतः 
सिंहः 4 री्यैक्रमस्पन्दनः रीयैत् अव्यापारं भवत् क्रमाणां चरणानां स्पन्दनं चलनं 
यस्य स रीयत्रमस्पन्दनः । अतिशिरिरभरादिति पूर्वोक्त संबन्धनीम् । [यन्न 
नीहारकालगमे] इरद़्ीपतिः कृष्णसारो सगः सध्यहेऽपि पूर्य ककारं प्राप्तेऽपि वा 
ललाटंतपेऽपि प्रायो बाहुल्येन जातशष्पकवलो न वर्त॑ते । जात उत्पन्नः राष्पाणां 
वारतरणानां कवले म्रापो यस्येति स जातशष्पकवलः । [यत्र नीहारकाखगमे] वत्स- 
स्तर्णकः स्तनं पातुं पयोधरं धयि(धातुं न रक्तो न समर्थो वर्तते | कथंभूतो 
वत्सः । कुण्ठितकण्डनालवलनः कुण्ठितं मन्द्क्रियं कण्टनालस्य गखनारस्य वलनं 

नमनं चेष्टितं यस्य स कुण्ठितिकण्ठनाख्वर्नः । [यच नीहारकालागमे] द्विजानां ब्राह्म- 
णानामपि । आस्ता(सतां) तावत् क्षत्रवनि(णि)जः । पाणिः करः विभातकमैकरणे 

सेध्यावन्दनकाटे क उपस्परौदिविधाने वक्रं मुखं न एति नागच्छति । अयमपि 

दीपक्राङकारः ॥ ५४॥ ` 

पञ्चैस्त््यादि । यत्र नीदारक्रलगमे] सरगाणां कुरङ्नणां पत्रैः पणः करणभूतैः 



६० | कन्यमाला | 

कोकः शुष्कमृणारजारचरणन्यासैः भियां वीक्षते 
वक्रमान्तविधूनिते च कमले हंसः पदं न्यस्यति ॥ ९९ ॥ 

हंसी च्चपुटान्तरारपितविसच्छेदात्खरं सिते 
भूमिस्रस्तकरा करेणुरवेशक्षीरसनी ताम्यति । 

मरातरिम्भविचेष्टितुण्डकल्नान्नीहारकालागमे 
ह 

हस्न्यस्फरद्रवा च राबरी बाष्पातुरं रोदिति ॥ ५६ ॥ 

रतिश्ववैणं वर्त॑ते । कथंभूतैः पत्रः । सम्बतरेषु व्रीह्यादीनां भरकाण्डप्रदेरोषु भ्ररूढा 
उत्पन्ना विरसप्राया नीरसत्वामि येषां पत्राणां तानि सतम्बतलग्ररूढविरसभ्रायाणि तै- 
सथा । अतिश्चीतपीडिततया सुखचल्नशक्तेरमावात् पत्राण्येव चरन्ति, सम्बचर्वणं 
कतुं न राकतवन्तीदर्थः । [यत्र नीहारकालागमे] विकिरेः पक्षिभिश्वेटकादिपतत्रः 
प्रभातागमे सूर्योदये क्षोणीधूलनकेख्योऽपि यक्ता: । क्षोण्यां धूलनं लोटनं तख केलयः 
क्रीडाः क्षोणीधूलनकेलयः । [यत्र नीहदारकालागमे] कोकशचक्रवाकः शुष्कमणार्जाल- 
चरणन्यासैः कृतवा श्रियां चक्रवाकं वीक्षते अवलोकयति । डष्काणि आवानानि स 
णालानि पद्निनीकन्दास्तेषां जालानि समूहास्तेषु चरणन्यासाः पादारोपणानि युष्कमर- 
णालजाल्चरणन्यासास्तैः । [यत्र नीहारकालागमे] हसः श्रेतगरुत्पक्षी कमठे पद्ये पदं 
चरणं न्यस्यति भारोपयति । कथंभूते कमरे । वक्रप्रान्तविधूनिते वक्र सुखस्य 
प्रा्तेन चश्वप्रेण विधूनिते कभ्पिते ॥ ५५ ॥ 

हसीत्यादि । [यत्र नीहारकालागमेऽतिरिशिरभरात्] हंसी सभायां वरटेलप- 
रनाभ्नी खरं गाढं अतिशयेन खियते दुःखिनी भवति । कसमात् । चघ्रुपुटान्तरापित- 
बिसच्छेदात् चशरुपुखान्तरेषु मुखमध्ये हंसेन केहैन अर्पितो योऽसौ विसच्छेद्ः पदि- 
नीकन्दखण्डशवश्चुपुटान्तरापितबिधच्छेदस्तस्मात्। [अपरं यत्न नीहारकालागमे] करेणुगैज- 
कामिनी अवराक्षीरसनी परवशक्षीरसनी ताम्यति दुःखिनी भवति । तस्याशिक- 
सख्याः स्तनं शीतपीडितः प्रातुं न रक्तोति यतः । कथंभूता करेणुः । भूमिसखसत- 
क्रा भूमौ खस्तः पातितः करः शुण्डादण्डो यया सा तथा । [अपरं यत्र नीहार. 
कालगमे] रावरी भिष्टभायी वाष्पतुरं यथा भवत्येवं अश्रुपातक्टं यथा भवत्येवं ो- 
दिति रोदनं करोति । कथंभूता शबरी । इस्तन्यस्तफल्रवा हस्ते करपुटे न्यस्त आरो- 
पितो धतः फल्द्रवः द्राक्षादिफलरक्षो यया सा दस्तन्यसफल्द्रवा । दावरी कस्मान्न 
दिति । प्रातः प्रभाते डिम्भस्य निजवालकश्य विचेष्ट चलनादिक्रियारहितं तुण्डं मुखं 
तस्य कनात । कवख्नादिक्रियारहितं तुण्डं सुखं तख म्रतोऽयमिति संभावनात् रोदनं 
करोति ¦ दीपकालंकारः ॥ ५६ ॥ 

१. शित्कतसखाः" ख, 



१ आश्वासः] यशसिरकचम्पूकाव्यम् । ६१ 

अहोऽर्धेऽपि तरङ्गवारि करिणो गृहन्ति रोधःखिता 
 जिहागाद्वरनारमेति न पयः सिंहे सतृष्णेऽपि च । 

 एणानामधरान्तराख्डटितास्तिष्ठन्ति पाथःकणाः 
ूर्वोत्वातविदुष्कपल्वरुगतः पोत्री च सुस्ताशनः ॥ ९७ ॥ 

कि च। 
शूल्याः पदैः कररुदां रमणीकपोलाः 

कान्ताधरा न दंशनक्षतकान्तिभाजः । 
स्च्छन्दकेशिषु रता वनिता न यत्न 

काठे परं जनितकुङ्कमपद्करागे ॥ ९८ ॥ 
य॒त्र च | | 

रीराविलासविरकेनैयनासितान्नेः 
स्पशौुखाधरदरैवदनारविन्दैः। 

अहोऽशैव्यादि । [य्न नीहारकालगमे अतिरिरिरभरात्] करिणो गजाः अहोऽथै- 
ऽपि मध्याहेऽपि मध्याहसमयेऽपि रोधःस्थितास्तटे स्थितास्तरङ्गवारि कषठोलजलं गृहन्ति 
पिबन्ति । [यत्र नीहारकालसगमे] सतृष्णेऽपि च तृषितेऽपि च सिंहे दयैक्षे पयः पानीयं 
निहा्रात् रसनाभात् गलनाठं गरचछद्रं प्रति नैति न गच्छति । जिहाप्रे एव तिष्ठ. 

तीर्थः । [यत्र नीहारकाखागमे] एणानां म्रगाणं अधरान्तराल्छलिता ओषमध्य- 
स्थिताः पाथःकणाः जरुकणाः तिष्ठन्ति । कण्डाधो न गच्छन्तीत्यर्थः । [पुनय॑त्र नीहार 
कालाग्रमे] पोत्री च अरण्यशूकर श्च पूर्वात्लातविष्युष्कपल्वख्गतः सन् सुस्तारानो भवति । 

मुस्ताश्वर्वयतीत्यर्थः ॥ ५५ ॥ 
करं च! असि विशेषः । दून्या इत्यादि । यत्र काले रिरिरकारे रमणीकपोलाः 

छ्वीणां गण्डस्थलानि कररुहा नखानां पदनैखक्षतैः श्रन्या वर्तन्ते । यत्र काटे का- 
न्ताधराः द्ीणां दन्तच्छदाः दशनक्षतक्रान्तिभाजो न वर्तन्ते । दरानक्ष॒तानां दन्तक्ष- 
तानां दन्तखण्डितानां कान्तिभाजो रक्ततायुक्ता न वतन्ते । यत्र काङे वनिता अ- 
सयुत्ादितरागाः शियः खच्छन्द्केटिषु यथेषटक्रीडासु रता रमणपरा न वर्तन्ते । कर्थं- 
भूते काठे । परं केवठं जनितढुह्ूमपङ्रागे जनित उत्पादितः कुङ्कमपड्के कादमीरज- 
न्मकेसरकर्दमे रागः प्रीतिर्येन स तथा तसिन् । ऊङ्कमपद्क उष्णखभावो भवति 

यस्मात् ॥ हेत्वलंकारः ॥ ५८ ॥ 

यञ्च चेत्यादि. । यत्र नीदारकाे.चकृतिनः पुण्यवन्तः पुरुषाः खीभिः कमनीय- 
कामिनीभिः खरते संभोगक्रीडायां सखेदाः सुखमध्ये दुःखिताः कृताः । कैः । नयना- 



१९ काव्यमाख | 

रोमाञ्चकण्टकितरैः कुचकुखरेश्च 
सीभिः कृताः युकरृतिनः सुरते सखेदाः ॥ ९९ ॥ 

तत्रानवरतमन्तःपरवधमानध्यानधेयैषनेजयावधूतदिमसमयप्त्यहव्यूह- 
 स्यातिनिवातसौधमध्यसमध्यासिन इव स्थण्डिरुशायिनो हेमन्ते विहितवि- 
रदिजनदुकंमविभातसमागमाः सुखेन विमान्ति विभावर्थः | 

यख च दावदाहद्रिगुणितपतापातपेसपनोपररौररशिलारिखोच्छरद- 

सितान्जैः नेच्रनीलोत्पठः । कथेभूतैर्नयनासितान्जैः । लीखविलासविरओः टील- 
विकास उत्फुषटलोचनत्वे तेन विररैः पेरबैः । तुच्छैरित्यर्थः । अपरं कैः कृता सवेदः 
कृताः । बदनारबिन्दैः सुखकमलैः । कथंभूतैः । स्पशौसुखाधरदकैः स्पेन अस- 
खानि करकेशतात् जधरदलानि रदवासांसि येषां सुखारविन्दानां तानि तथा तैः । भपरं 
केः । कुचङुड्यकैः सनकलिकामिः । करथभूतैः कुचकुखङैः । रोमा्कण्टकितरः रो- 
माचेन रोमहषणेन कण्टकीनि कण्टकसहितानि तटानि प्रसग्रदेदा येषां तानि तथा 
तेः । हेतुरयमलंकारः !॥ ५९ ॥ 

तजरेत्याए । तत्र तस्मन् हेमन्ते शिशिरकाले यख भगवतः विभावर्यो रात्रयः 
खखेन अनायासेन विभान्ति अतिक्रामन्ति । यख कथंभूतख । स्थण्डिङ्शायिनः चतुष्प- 
थस्थितसय । (अघ्रावकाजे उद्धवस्य आकारास्येव) । अतिनिवातसोधमध्यसमध्यासिन इव 
अत्िनिवातः शीतरदितो योऽसौ सोधमध्यो राजसदनमध्यस्तं सम्यक् अध्यास्ते तस्मिन् 
तिष्टतीत्येवंशीखः. स तथा तख । अपरं कथंभूतस्य । अनवरतं निरन्तरं अन्तः प्रवर्ध- 
मानध्यानधेयधनंजयावधूतहिमसमयप्रत्यूहव्यूहस्य अन्तश्चेतसि प्रवर्धमानं द्धि शच्छत् 
यच्यानं धर्मध्यानं तच्र यद्वै अकातरत्वं निशर्त्वं॑ तदेव धनंजयोऽभिः । पापकर्मणां 
दाहकारकत्वात् । तेन अवधूतः स्फोटितः हिमसमयख शीतकारुख प्र्यूहव्युदो विघ्र- 
समूहो येन स तथा तस । कथंभूता विभावर्यः । विदहितविरहिजन दुरुभविभातस- 
मागमाः विहितो निर्मापितो विरहिजनानां विप्रब्वमानुषाणां दुकभः अयुखप्रायो 
विभातसमागमः प्रभातस्यागमनं यासु तास्तथा ॥ 

यस्येत्यादि । यख च भगवतः श्रीखुदत्ताचार्यख तेषु सर्वलेकयरसिदरेषु तपतपन- 
केतुर ग्रीष्मकालदिवसेषु । तप॒ इति अक्रारान्तः शब्दो ग्रीष्मकाल्वाची । तसय 
तपस्य ॒म्रीप्मकालस्य तपनः श्रसूर्यसलख केतवः तपतपनकरेतवः । दिवसा 
इयर्थः । तेषु तपतपनकेतुषु । भ्रीष्मक्रालदिवसेष्वि्यथः। परमानन्दखन्द्धापयोयिना 

१. अख मूकं तु नोपलब्धम्, 
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परमानन्दो निजशुद्धबुद्धैकखभावात्मध्यानसमुत्पन्नसौख्यं परमानन्द उच्यते, तस्य 
स्यन्दः क्षरणं प्रवादः स एव उधापयोधिरस्रतसमुद्रः । जरामरणनिवारकत्वात् । परमः 

 नन्दस्यन्द्सुधापयोधिना आत्मध्यानसमुत्पन्ररखामतसमुद्रेण कर्तभूतेन परिष्विताप- 
घनस्य परिष्ावितः ज्ञापितोऽपघनः ररीरं यख स परि्रवितापवनस्ख परिप्रवितापघ- 

नसय मध्याहसमया यान्ति गच्छन्ति [इति क्रियाकारकसंबन्धः] । तसय कथेभूतसय । 

विकर्त॑नकरमूलविर््रिखदरिखरिरिरःध्रितस् विकरतेनः श्रीभास्करस्तस कराः कि- 
रणास्तेषां मूलं उत्पत्तिस्थानम् । श्रीसूैनिम्बमिल्यर्थः । तत्र विलप्ना समीपवर्तिनी 
शिखा रिखरं यस्येति विकतैनमूखविल्मरिखः स वासौ शिखरी पर्वैतसस्य शिरश्ूलिका 
तच्च श्रित आशितो विकरतैनकरमूलविलमरशिखशिखरिरिरःधरितसस्य तथोक्तसखय । 
परं कथेभूतख भगवतः । प्ररुम्बितमुजक्तायुगख्ख प्ररुम्बितं दीधेमुक्तं भुजयो बहोरै- 

तायुगलं व्॒टीयुग्मं येन स प्ररम्बितयुजल्तायुगलस्तखय तथोक्त । अपरं कथंभूतख 
` यस्य भगवतः । खरमयूखखेदिखेदितमुखमण्डलसय खरमयूखः श्रीसूयस्तं खेदयति 
निजग्रतापेन दुःखमुत्पादयति इति खरमयूखखेदि ताददौ खेदितं सूर्यसंमुखं प्रसितं मुख- 
मण्डलं मुखनिम्बं येन स तथा तस । अपरं कथंभूतस यख भगवतः । मनोगोचराति- 
चारितपश्व्याश्वायितखचरलोकस मनोगोचरात् चित्तसंबन्धात् अतिचारिणी अति- 
क्रमणरीला । मनसो गम्यतायाः अतिक्रान्ताः कखचिन्मनसि न संमातीदयर्थः । ईह- 
ग्विधा या तपश्च तपश्चरणं तया आश्व्चितः अलद्भुतं भाषितः खचरलोको देवविदा- 
धरसमृहो येन स तथा तसय । कथंभूतेन परमानन्दस्यन्दुधापयोधिना । परिपूर्णसमा- 
धिचन्दरोदयविजुम्भितेन परिपूणैः पूणिमाचन्द्रवत् संपूर्णः स चासौ समाधिश्वेतो- 
निरोधनम् । धर्मञचङृध्यानद्रयमिदयर्थः । स एव चन्द्रः समुद्रनवनीतम् । संसारसंतापनिवार- 
कत्वात्। तख उद्ये प्राहुभौवे सति विजृम्भितः उद्वेलः संजातः स तथा तेन । परमान- 

न्दखन्द्युधापयोधिना किं कु्वैता ! षनघर्मजलच्छेन बदिरुट्रहता निविडग्रस्वेदजलमिषे- 
ण बहिबह्ये ररीराद्राष्ये उद्रहता निगेच्छता । केन । उतक्षते--पुनरनन्तरमन्तरप्या- 

पताक्काशचेनेव युनविजुम्भणादनन्तरं अन्तश्चेतसि अपयौप्तावकाशेनेव न पर्याप्तः न 
पराप्तः अवकाशः स्थानं येन परमानन्दघुधास्यन्दपयो धिना स अन्तरपयापतावकाशस्तेन। 
यस्य मगवतः कथंमूतस्य । यच्रधाराग्रहं उपागतस्येव मेघवषांमनिद्रं उपागतस्येव । 

` कस्मिन् सति मध्याहसमया यान्तीति प्रश्रे कालमावयोः सप्तमी" इति वचनात् 
'यद्धावो भावः" इति वचनात् अत्र भावे सप्तम्यन्तानि विरोषणानि ज्ञातव्यानि । 

मगवति संपूणैश्वयैसंयुक्ते गभस्िमािनि श्रीभास्करे करः किरणेः कृत्वा सकलानपि 
रसान् प्रथ्वीरसान् भ्रसितुं अवसिते उयते सति ! कथंभूते गभसिमाठिनि । चिरविसगै- 
समयसंघुक्षितजठरजातवेदसीव """ "`" "" "-“"""" """जटरः स चासौ जात 
वेदा अभिसस्मिननिव । क्थेभूतैः करैः । दावदादद्रियुणितप्रतापातपैः दावदाहेन 
दावानलग्रज्वलनेन द्विगुणिता पुनश्क्तीकृतौ प्रतापातपे उष्णताप्रकदो येषां ते तथा 
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विररस्पुरिङ्गसङ्गसंतापितस्थरजलजराजिमिसतरुमूरबिकाधविनिगंतारशीवि- 
षविष्धरवदनोद्ीणगादगररानरन्वालाकरारुप्रकासप्रसरेविरददहनदद्यमा- 
नमदिखाश्वासानिरुपुनरुक्तोष्णबन्धैरुपाभितजगल्नातन्योतिःसरिरि कारा- 
नवकणगभभनिभेरेरिव च॒ करैश्चिरविसगेसमयसंधुक्षितजटरजातवेदसीव 

` सकठानपि . रसान्य्रसितुमवसिते भगवति गभसिमाछिनि, परागम्रसरधू- 
सरितसमस्दिगन्तराराभिवौतूरुवृिमिजेगतो जनिताङ्गहारे परिसपंति 

(= क (0 समन्ताचेट इव समैकषे मरुति, मुवि दिवि दिशि विदिशि च वैधानर- 

तैः । पुनः कथमूतैः । तपनोपल्डैरिल्णदिखोच्छल्दविररस्फलिन्गसक्गसंतापितस्थल- 
जलजराजिभिः तपनोपलः सू्यैकान्तेमणयस्तेषां शेखाः पर्वतास्तेषां दिल प्रसरा- 
सासां रिखगरभ्यः उच्छलन्तः उत्पतन्तः अपिरख अचिच्छिना ये स्फुलिङ्गा अभ्निकणा- 

स्तेषां सङ्गन संतापिता उपतापिताः स्थलजलजानां खयल्कमलानां राजयः श्रेणयो येस्ते 
तथा तैः । पुनः कथंभूतैः करैः । तरमूखबिलार्धविनिगैतासीविषविषधरवदनो ्रीणै- 
गाढगरलनलज्वालकरालप्रकाशम्रसरेः तकूणां कक्षाणां मूटेषु यानि बिलानि विल 
च्छिद्राणि तेभ्यः अधैविनिगेताः सामिप्रादुभूता ये आश्ीविषविषधरशवक्चुविषुजद्गा- 
स्तेषां वदनैर्सैर्द्रीणौ उद्रान्ता या गाढगरलनलज्वालस्ती्विषवैश्वानरकील्यसाभिः 
कराल अतिरौद्राः प्रकाशप्रसराः प्रयोतप्रवृत्तयो योनयो येषां ते तथा तैः । अपरं 

कथंभूतैः । विरहदहनदद्यमानमरिलश्वासानिव्युनरुक्तोप्णवन्धैः - विरहदहनेन विपर- 
लम्भाधिना दद्यमाना भसीक्रियमाणाः या महिलाः कमनीयकामिन्यसासां श्वासानिलैः 
निश्वासवातिः पुनरुक्त द्विरणीकृत उष्णवन्धो मन्रवन्धो येषां ते तथा तैः । पुनः 

कर्थमूतैः । उपाजितजगजातज्योतिःसीरिरिव उपाज्ञितं खीकृतं जगजातख त्रिभु- 
वनसमूहस ज्योतिःसारं तेजस्त्वं येस्ते तथा तैरिव यथार्थः । उपमाठंकारः ¦ पुनः 
करथभूतैः करैः । कारौनवकणग्भनिरेरिव च कृशानोवैशवानरस्येमे का्शानवास्ते च 
ते कणा टेशञास्तेषां गर्भेण आधानेन निर्भरा अतितीवास्ते तथा तैरिव यथाथैः। 
उपमालकारः । पुनश्च किन् सति यान्ति मध्याहसमयाः । परागप्रसरधूसरितसमसत- 
दिगन्तराखमिवौतूलृत्तिमिजगतो जनिताङ्गहारे परिसरपैति । समन्तात् नट इव सरवैकपे 
मरुति । समन्तात्सरवेत्न मरुति वाते परिसरति प्रसरति सति । कथंभूते सरति । 
वातूलब्रत्तिभिः वातमण्डलीमिः प्रवृत्तिभिः इत्वा जगतो लोकल जनिताद्गहारे उत्पा- 

दितदरीरविक्षेये चारीरशोषे वा । कथेभूताभिवातूल्दृत्तिमिः । परागप्रसरधृसरितसमस- 
दिगन्तरालभिः पराग धटे प्रसरेण प्रवर्तनेन धृसरितानि ईषत्पाण्डुरीकृतानि सम- 
स्तानि समग्राणि दिगन्तराखानि दिद्मण्डयानि यामिस्तास्तथा ताभिः । मरुति कथं. 

भूते । नट इवं नठाचायां यथा 1 नटः अद्भदारं अद्विक्षेषपं जनयति । पुनरपि करं 
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सृष्टय इव दृष्टिपथमवतरति विष्वद्रीचिटोके, विनिमितसुरयरोपदारास्िव, 
¢ ¢ स॒क॑रिरसिासु [अ विरे ~ # 

दुःखशप्रचाराघु सवतः , विरोचनचर्णकीर्णेष्विव नख- 
® 

पचपांसून्माथितातिथिषु पथिगु, वितप्यमानमूषाडुषिरेष्विव तन्निवासिवि- 
रासिलोकपरितापकरेषु सौधविवरेषु, प्रख्यकाल्पावकपातमीतास्विव पाता- 
रमूरनिटीयमानतनुकता ॒रेशिदानवनितासु, समाचरितपञ्चाथिसाधन- 

भूते मरुति । स्वैकथे पाषाणानपि तापयति सवैकषः तस्मिन् । अपरं कस्मिन्सति 
यान्ति मध्याहसमयाः । भुवि दिवि दिशि विदिरि च वैश्वानरटष्टय इवं टष्टिपथमव- 
तरति विष्वद्रीचिलोके विष्वद्रीचिखोके सर्वसिन् जगति दष्टिपथं लोचनमार्भमव- 
तरलयागच्छति सति । कथंभूते विष्वद्रीचिलोके । थुवि प्रथि्याम्, दिवि आकाशे, दिशि 

पूर्वसयां दक्षिणस्यां पथिमायां उत्तरस्यां च, विदिशि च प्रतिदिशि अभिकोण-नैक्टय- 
कोण-वायुकोण-ईशानकोणलक्षणायां प्रतिदिशि, वैश्वानरय इव अभभिरचिता इव । 
पुनश्च कासु सतीषु । विनिभितमुप्रुरोपहाराखिव दुःस्परप्रचाराच सर्वतः शकैरिल- 
खिला शकरा शकैरोपलसहिताख इला भूमिषु सवैतः सर्वत्र दुःस्परैः महता 
केषटेन स्प््टुमशक्यः प्रचारः पादारोपणं या ता दुःस्परप्रचारासा। [अपरं] कथभूतास 

इत्यु । विनिमितमु्मुरोषहाराखिव विनिमितः उत्पादितः संजनितः मु्मुराणां अङ्गा- 
राणां उष्णा्नीनां वा उपहारः पूजा यासां तास्तथा ताछ । अपरं केषु सतख । विरो- 

चनचूणैकीर्णेषिवे नखंपचपांसून्माथितातिथिषु पथिषु पथिषु मार्गेषु सत्सु । कर्थ- 

भूतेषु पथिषु । नखंपचपांसूर्माथितातिथिषु नखान् पचन्तीति नखंपचाः । “मिततनख- 

परिणामेषु पचः इति साधुः । ईदग्विधाभिः पांसुभिधरंलीभिरन्माथिता स्रत्युमानीता 
अतिथयो अध्वगा येषु ते तथा तेषु । अपरं कथंभूतेषु पथिषु । विरोचनचूर्णकीर्णेष्विव 
विरोचनचूर्णेन अभ्रिसमिधेन कीर्णैष्विव । पुनश्च केषु सत्सु । वितप्यमानमूषाञ्चषिरेष्विव 
तन्निवासिविखसिलोकपरितापकरेषु सौधविवरेषु तेषु सौधेषु निवसन्तीति तन्नि 
वासिनो विल्रसिनो भोगिनो लोकास्तेषां परितापं संतापं कुर्वन्तीति तन्निवासिविल्ति- 
लोकपरितापकरास्तेषु । कथंभूतेषु सौधविवरेषु । वितप्यमानानि यानि मूषाष्टुषिराणि 

सुव्णउत्कालनभाजनमध्यानि तानि तेष्विवे। पुनश्च कासु सतीसु । प्रल्यकालपावकपात- 

भीताखिव पातालमूलनिरीयमानतनुरुतासु छलिदहानवनिता् र्लिहानवनितायु (कु- 
ण्डलिनी)कुण्डलिनीषु कथंभूतास । पातालमूकनिटीयमानतनुलताघु पातालमूटेषु रसा- 

तलाधोभागेषु । निरीयमाना निवेशमाना प्रवेशं कुवीणास्नुकता शरीरव्यो यासां 
तास्तथा तादु । अपरं कथंभूता लेठिदहानवनितासु । प्रख्यकाल्पावकपातभीताखिव 

प्रलयकालः क्षयकालस्तस्य संबन्धी पावको वज्रासिस्तस्य पातात् वषेणात् भीता मयं 

प्राप्तास्तास्तथा तासु यथा । अपरं केयु सत्सु । समाचरितपव्रातिसाधनमानसानामिव 
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मानेसानामिव मदीधरतापसानां परवृद्धमूनिध्योमधूसध्यामलेषु गगन- 

तरेषु, द्तदुवेणरसरेखारुचिभिरिव मरुमरीचिवीचिमिरवश््यमानमनोव्याकु- 
रेषु कमल्कुलेषु, धोरघुणिषनघमोङ्गारासारम्रष्टभूगोरस्परोपरकुपितेनोध्वच- 
कितदृशा दन्दशुकेश्वरेणापाङ्गनिष्ठयतैः कोपकशानुमिरिव क्थ्यमानाघु 
जरूदेवतानामावसथसरसीषु, निजनिवासकाननदवोद्विक्तपित्तासिव दुः- 

(भ) [भ 

सहविदाहदेदसंदोहा् वनदेवीषु, विदूरितवसन्तसमागमास्विव विरहिणी 
महीधरतापसानां प्रबद्धमूथेनिध्यौमधूमध्यामरेषु गगनतदेषु गगनतलेष्वाकाक्ञमण्डलेषु 
कथंभूतेषु सत्खु महीधराः पर्वतात एव तापसा जडखमभावत्वात् तेषां मटीध- 
रतापसानां प्रवृद्धो बृद्धि गतो मूध मसतकेषु योऽसौ निष्यीमधूमो बाष्पधूमस्तेन ध्या- 
मलानि मलिनानि अबृद्धमूधनिध्यामधुमध्यामलानि तेषु । कथंमूतानां महीधरताप- 
सानाम् । उल्यक्षते--समन्वरितपच्ाभिसाधनमानसानामिव । समाचरितं पञ्चाभिसाधने 

मानसं चित्तं येस्ते तथा तेषाम् । अपरं कथंभूतेषु सत्सु । दतदुर्ै्णरसरेखारुचिभिरिव 
मरुमरीचिवीचिमिवश्यमानमनोव्याङ्ेषु कमच्छरखेषु । कमल्छरेष्ु सगयूयेषु । कथं- 
भूतेषु सत्यु । मरमरीचिवीचिभिः रगतृष्णालहरीमिवैद्यमानानि यानि मनांसि चित्तानि 
तेव्याकुखनि किंकर्तव्यतामूढानि मरूमरीचिवीचिमिवैच््यमानमनोव्याकुलानि तेषु । 
कथभूतामिर्मरुमरीचिवीचिभिः । इतसुत्काठितं यत् दुर्बणे रूप्यं तख रसं तख रेखा- 

वत् रुचिः शोभा यासां तास्तथा ताभिर्यथा । कथंभूतासु सतीषु ! घोरघणिधनध्मीङ्- 
रासारधरष्टभगोरस्पशचप्रङुपितेनोर्ध्वचटितदचा दन्द्ुकेश्वरेणापाङ्गनिष्रयतैः कोपकृशान॒ 
भिरिव कथ्यमानां जल्देवतानामावसथसरसीषु । जलेदेवतानां जख्दैवीनां आवस - 
थसरसीषरु गरदसरोवरेषु । कथंभूता । दन्दश्केश्चरेण नागराजेन अपाङ्निष्टयतैः क- 

टाक्षोद्रान्तैः कोपकृशानुभिः कोधाभ्निभिः करथ्यमानाखिवर तप्यमानाखिव । कृथभूतेन 

दन्दश्केश्वरेण । घोरघृणेः ध्रीमास्करस्य घनस्तीत्रतरो योऽसौ घ्म आतपः सएव 
अङ्गारासारः अङ्ारवषणं तेन भरष्टः संतापितो योऽसौ मूगोलो भूमिपिण्डस्तख स्पशीत् 
फणाग्रम्रज्वाखनसात् प्रकषण कुपितस्तेने तथोक्तेन 1 अपरं कथंभूतेन दन्ददकरेश्ररेण । 

वैचलितदशा ऊर्ध्वमुपरिभागे चकिताः संचर्िता दशो द्विसदखलोचनानि यष 
सतेन) ऊध्यैचरलितदशा । अपरं कासु सतीषु । निजनिवासकाननदवोप्रिक्तपित्ता- 
खिव दइुःसहविदाददेहसंदोदाख वनदेवीषु,। वनदेवीषु कथंभूतासु । दु-सहवि- 
दाहाः असहनीयसंतापाः देहसंदोदानां शरीरसमूहानां यासां तास्तथा तासु । 
[अपर | कथमूतास । निजनिवासकाननद्वेन आत्मीयग्रहवनदावानटलन उदित 
अधिकभ्पितं पित्तमायुर्यासां तास्तथा तासु । इव यथार्थं । अपरं कासु सतीम । 
विदूरितवसन्तसमागमाखिव विरदिणीकपोलमर्मरच्छदास खुतावनपद्धिषु । लता- 
वनपङ्तिषु वद्ठीवनश्रेणिषु कथंभूता । भिरहिणीकपोलमर्मरच्छदासु विरहि- 
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कपोरममरच्छदादु रतावनपङ्किषु, कृतकृष्णवर्समकर्मस्विव पत्रपाण्डुषु पाद, 

पेषु, स्वकीयकोद्चफोटरपसूतानां करहसकुट्ुम्बिनीनां चिन्ताज्वरकरेषु क्ष- 

यामयमन्देष्विव परिम्खायतसु दैधिकेयकान्तरेषु, करेणुकयोत्तम्मितकमलि- 

नीदकातपत्रोपचरमाणवारणेषु वनसरःघु, दटदषटोत्पारितपुरकिनीदरकुह- 

रविहरद्रादा कासारवघुंधराघु, कटोराष्ठीखप्रष्ठकमठनिर्छोरदटरत्पादीन- 

णीनां पतिवियुक्तानां चरीणां कपोलवन् गण्डस्थलवन् मर्मराः छष्कारछदाः पत्राणि 
यासां तास्तथा ता । पुनरपि कथंभूताघ्च । विदूरितो विप्रकृष्टं गतो वेसन्तसमागमो 

वसन्तकैसमागम आगमनं यासां तास्तथा ताछ । इव यथार्थे । अपरं कथंभूतेषु सत्पु । 

कृतक्रृष्णवत्म॑कर्मखिव पन्न पाण्डुषु पादपेषु । पादपेषु ग्ृक्षेषु कथमूतेषु । प्रपाण्डुषु 
पत्रेषु पाण्डवः शुङ्कास्ते तथा तेषु । पुनः कथंभूतेषु । कृतं विहितं छष्णवर्त्मकसं अमि- 
प्रवेशो यस्ते तथा तेषु । इव यथार्थं । अभ्रिप्रवेशं कृत्वा निगेतेष्विलयर्थः । अपरं केषु 
सत्सु । खकीयकोरकोटरपरसूतानां करटंसकरुटुम्बिनीनां चिन्ताज्वरकरेषु क्षयामय- 
मन्देष्विव ` परिम्लायत्षु दैधिकेयकान्तारेषु दै्धिकेयकान्तारेषु कमल्वनेख किं कु- 
वैपु सतु । परिम्लायत्यु परि समन्तात् म्लायत्षु खुष्यत्सु सत्यु । अपरं कथंभू- 
तेषु । उस्रेक्षते--क्षय।मयमन्देष्विव क्षयामयेन राजरोगेण मन्देध्विव रोगेषिव । 
अपरे कथंभूतेषु । कर्दंसकुटम्बिनीनां राजदहंसीनां चिन्ताज्वरकरेषु चिन्ताज्वरविधा- 
यिषु । कथंभूतानां करटंसकुटुम्बिनीनाम् । खकीयकोशकोटरप्रूतानाम् खकीयेषु 
कोडकोररेषु कमलमध्यकोटरेषु प्रसूतानां जातापद्यानाम् । अपरं केषु सत्सु  क- 
रेणुकरोत्तम्भितकमलिनीदलखातपन्रोपचययमाणवारणेष्ु वनसरःसखुं । वनसरःछ उदयान- 

सरोवरे अयवीतडगेषु । कथंभूतेष सत्सु । करेणमिरदेसिनीमिः करैः दुण्डादण्डै. 
रत्तम्मितानि उच्छितानि यानि कमटिनीदलातपत्राणि पद्धिनीपच्रच्छ्राणि तैरुष- 
चर्यमाणारह्ायां प्राप्यमाणाः वारणा हस्तिनो येषु तानि तथा तेघ । अपरं कास सतीघु। 

दडदग्रेत्पारितपुररकिनीदरकुहरविहरदरादाख कासारवररा । कासारवंधराख सरो- 
भूमिषु । कथमत सतीष्ठ॒ । इढदेष्टरामि्वखतीभिदोढामिरुत्पाटिता उन्मूढिता याः 
पुटकरिन्यः कमटिन्यस्तासां द्रकुदरेषु छिद्रविवरेषु विहरन्तः पर्यटन्तो विलकन्तो 
वराहा अरण्यशुक्करा यामु तास्तथा तासु । अपरं केषु सत्सु । कटोराष्ठीलप्रष्टकमट 
निरटटठ्त्पाठीनक्षोभकटषवारिषु विरेयेषु । विरेयेषु हृदयेषु (हदेषु) कथंमूतेषु सत्सु । 
कटोरं वञ्रप्रायं अष्रीकं गर्भो मध्यपरदेश्लो यख प्रष्ठ तेनोपलक्षिता ये कमठः कूर्म- 
राजास्तेषां निर्लँठनेन प्रेरणेन कन्तो यत्र त्र पच(त)न्तो ये पाठीनाः सहखदंष्िणो 

मत्खास्तेषां क्षोभेण संचटनेन कद्ुषाणि अच्छानि वारीणि जलानि येषां चिरेयाण्ं ते 
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क्षोमकटषवारिषु विरयेषु, महानोकहगहनावगादोददेषु नखायुपेषु, ज- 
रति सौरभेयेषु दर्प, खवैति गरवरेषु गवे, गरन्तीषु पुष्पधयेषु धृतिषु, 
नाडिधमेषु नगौकसां गरनाठेषु, कथाशेषासु योषितां कामकेरिषु, ज्व- 
रदाद्रैदारुदारुणास दीर्षाहनिदाघनि्गरजलासु जन्मिनां शरीरयष्टिषु, म- 

ऋ (० रुखरेष्विव देवखातेषु, मधावधरणिषिव सोतखिनीषु, धान्वनधरारन्धे- 
षिव प्रधिषु, चुको्चूटम्पनोचितेष्विव जरुधिषु, संहारसमयदिवसेथिव 

प्रान्तजन्तुसंचारेषु वर्मसु च, 

तथा तेषु } पुनश्च केषु सत्सु । महानोकहगहनावगाहदोहदेषु नखायुधेष्ु । नखायुधेषु 
सिहव्याघ्रादिजीवेषु । कथेमूतेषु । महान्तो गुरवो अनोकेहा बक्षास्तेषां गहनानि च- 
नानि तेषामवगाहे वेरो दोहदानि मनोरथानि येषां ते तथा तेषु । अपरे कसिन् 

सति । जरति सौरभेयेषु दप । सौरमेयेषु द्रृषभेषु दर्पं मदे जरति शतखण्डीभवति 
सति । अपरं कस्मिन् सति करं मवति सति । सरवति ग्वैरेषु गर्वे । गर्वरेषु महि- 

पेषु गर्वे मदे खर्वति हश्वीभवति सति । अपरं कसिन्सतिं किं मवति सति । गलन्तीषु 
पुष्प॑धयेषु धृतिषुं । पुष्पंधयेषु भ्रमरेषु धृतिषु संतोष गलन्तीषु नदयन्तीषु स- 

तीषु । अपरं नाडिधमेषु नगीकसां गलनारेषु । नगोकसां पक्षिणां गलनाटेषु नाड - 

धमेषु उच्छरासान् कुवैत्ु सत्यु । अपरं कथाशेषाु योषितां कामकेटिषु । योषितां 
कमनीयकामिनीनां कामकेलिषु रतिकीडाछ कथारोषासु निव्रत्तव्यापारासु । पुनः कथेभ- 

तासु । ज्वल्दा्रदारुदारणासु दीघौहनिदाघनिगेलनलास जन्मिनां रारीरयष्टिषु जन्मिनां 

भ्राणिनां शरीरथष्षु कायकाष्रीघु कथंभूता । दीधौहनिदाघनिगैलजलास दीघौणि आय- 
तानि अहानि दिवसानि यस्येति दीषौहः । “राजन् अहन् सखि" इति अप्रययान्तो नि- 
पातः । दीघौदश्वासौ निदाधश्व उष्णकालस्तेन निगैटन्ति निश्वोतन्ति जखनि यासां 
याभ्यो वा । कथंभूताञ् शरीरयष्टिषु । ज्वलदाद्रेदारुदारुणाघ्च ज्वलन्ति आग्रौणि 
सरसानि सजसरनि यानि दारूणि काष्टानि तद्रत् दारुणा अशक्यस्पशसतास्तथा ता । 

मरुयथरष्िव देवखातेषु । देवखातेषु अगाघसरोवरेषु कथंभूतेघु । ̀ [मर]स्थटेषु इव 
वनभूमिष्विव । शष्केष्विलर्थः । प्रधावधरणिष्विव घोतखिनीषु । घोतखिनीपु नदीषु 
कथंभूता । प्रधावधरणिषविव वाह्याटीप्रदेरेष्विव । यत्र॒ गजाश्वाः रीघ्रगतिं कायन्ते 

सा प्रधावधरणीरूच्यते । धान्वनघरारन्प्रेष्विव प्रधिषु । प्रधिषु करेषु कथमूतेषु । धा- 
. स्वनधरारन्प्रेष्विव धन्वन इयं धान्वनी सा चासा धरा धान्वनधरा तस्या रन्ध्राणि 

तेषु धान्वनधरारन्प्रेषु । मरुस्थलभूमिच्देष्विव । उदकरहि ष्विति भावः । चुटकोवु- 
छम्पनोचितेष्िव जल्धिषु । जल्यिषु समुद्रे कथंभूतप्रु । चु्को्ुम्पनो चितेष्विव 

१, ददिरेफो नद्मातरेः इति राब्दार्थचिन्तामणिः. 



१ आश्वासः] य्सिरुकचम्पूक्राव्यम् । ६९ 

येषु च-- 
'ार्तण्डश्चण्डतापसपति मरूभुवामभिसात्वं दधानः 

काम व्योमान्तराणि खगयति किमपि चोति धाव्पुरस्तात् । 

उध्वै निध्यामवीचीचयमिव विखनलयेतदाश्ान्तराठं 
मयाङ्गानिन्नगानां पयसि च करिणः काथयन्वाति वातः ॥ ६०॥ 

7: करपुरैरब्ुम्पनं उद्खुण्टनं तसन् उचितेषु योग्येषु । अल्पजर्ष्विर्थः । 
संहारसमयदिवसेषिवव प्रशचान्तजन्तुसंचारेषु वत्म॑सु । वर्त्मसु मार्भषु कथंमुतेषु । प्र- 
दान्तजन्तुसंचारेषु प्रान्तो निवृत्तो जन्तूनां पराणिनां संचारः प्रवेशो येषु तानि 
म्रशान्तजन्तुसंचाराणि तेषु । पुनः कथंभूतेषु । संहारसमयदिवसेष्िव प्रल्यकाला 
वस्र दिनेष्विव । संहारसमये प्राणिनां संचारो न भवति ॥ 

येषु च तपतपनकेतुषु विलासिभिः कामुकैः पुरुषैः भुरुहवनभूमयो ब्रक्षवनधरणय 
समध्याखन्ते सम्यगाश्रीयन्ते । कथंमूता भूरुहवनभूमयः । विलासिनीनां मनोहरख्रीणां 
चिकुरलोचनावसोकनाम्रतहरिणमनोहरा चिङुराणि कुटिलानि यानि रोचनानि ने 
त्राणि तेषां अवलोकनं निरीक्षणं तदेवाग्रतं खधा । शरीरसंतापनिवारकत्वात् । तख 
हरिणवत् सारिणीवत् नीकवत् कच्रिमनदीवत् मनोहराधित्ताद्रञ्ञिकाः । अपरं कथं- 
भूता मुरुहवनभुमयः । कुचचूचुकप्रभाराष्परयामलितपयन्तव्रृत्तयः कुचचूचुकानां स- 
नाभ्राणाम्। “चूचकं तु स्तनाम्रं खात्” इति वचनात्। तेषां प्रभास्तेजांसि ता एव क्रष्पाणि 

-कोमलठरणानि तेः रयामलिताः श्यामवर्णीकृता पर्यन्तव्रत्तयो ऽभि समन्तात् प्रदेशा यासां 
तास्तथा । कथंभूतैः विखासिभिः । इति अमुना प्रकारेण मागधद्ुधप्रतिबोधितमध्याह- 
संध्यैः मागधबुधेनैटाचार्यपण्डितैः अतिबोधिता मध्याहसंध्या येषां विलासिनां ते 
तथा तैः । अपरं कथंभूतैविखासिभिः । सुकृतावन्ध्यैः सुकृतेन पू्वैभवपुण्येन अवन्ध्यैः 
सफलैः । इतीति किम् । मातेण्ड इत्यदि पञ वृत्तानि व्याख्येयानि । तथाहि-मार्व- 
ण्डश्वण्डतापस्पति मरुभुवामभिसात्वं दधानः । मातेण्डः श्रीसूर्य: तपति तापं करोति । 
कथंमूतो मार्तण्डः । चण्डतापः अतितीव्रधर्मः । मार्तण्डः किं कुर्वाणः । मरुभुवां घ 
न्वभूमीनां अभ्निसाच्वं अभिमयत्वं दधानः कुणः । कामं व्योमान्तराणि स्थगयति 
किमपि दोति धावत्पुरस्तात् । काममतिदययेन किमपि अनिर्वचनीयं ्योति वस्तु सतेज- 

स्कन्धवस्तु कतृभूतं व्योमान्तराणि गगनमण्डलानि स्थगयति ञ्म्पति । किं कुरवैद् 
द्योतिवस्तु ! पुरस्तात् अग्रतो धावत् रीघ्रगतिं कु्वैत् । ऊध्व निध्यौमवीचीचयमिव 
विषजत्येतदाशान्तरालम् । एतत्प्रयक्षीभूतं आडान्तरालं दि्यण्डलं कवरैभूतं ऊर्ध्वै- 
माकाशोपरि निध्योमवीची चयं वाष्पलहरीसमूहं विदख्जतीव प्रेषयतीव । मन्नङ्गात्ि- 
प्रगानां पयसि च करिणः क्राथयन्वाति वातः । वातः वायुः वाति प्रवर्तते । किङ 



९७० कन्यमाय 

मध्याहऽदाय वाहाश्चडुरुतरुरास्तोयमागौ ल्येजन्ति 

खानायनेतुमील्ाः पयसि कृतरतीन्दसिनो नैव मिण्डाः । 
दोषोततुण्डः शिखण्डी विमृशति शिरिरान्कन्दरद्रोणिदेशा- 

न्खेच्छं कच्छेषु चेमाः कमर्दरतरं वारखाः संश्रयन्ति ॥ ६१ ॥ 

आसीनप्रचरायितेः करिपितिः क्षोणीघरन्धद्रुम- 
 स्कन्धारम्बितकन्धरः किमपि च ध्यायन्मुहुसिष्ठति । 
निद्रामुद्वितलोचनो हरिरपि गरीप्मेषु माध्यंदिनी- 

मद्विद्रणिदरादरापितवयर्वेछामतिक्रामति ॥ १२ ॥ 

वेन् । निश्नगानां पयसि नदीनां जलमध्ये मप्राङ्गान् ब्रुडितकायान् करिणो गजान् 
क्राथयन् कथयन् । अष्टावशेषजल्वदुत्कार्यन्नियर्थः ॥ समुच्चयारंकारः ॥ 

मभ्याहेत्या दि । मध्याहे दिवसस मध्यवेखायां वादा अश्वाः अदह्वाय वेगेन तोयमी् 
जलमागे लयजन्ति सु्वन्ति । कथंभूता वाहाः । चट्लतरखुराः चटुर्तरा अव्युत्तालः 
खुराः शफा येषां ते तथोक्ताः । मिण्ठाः पोताराः पयसि जलमध्ये कृतरतीन् 

विहितरागान् हसिनो गजान् स्थानाय हस्िनीशालये आनेतुं प्रापयितुं नैव ईशाः समर्था 
भवन्ति । शिखण्डी मयूरः शिरिरान् शीतलन् कन्दरद्रोणिदेशान् कन्दरस गुहायाः 
दोणिदेशाः प्रवैतसंधिप्रदेशास्तान् विग्ररति विचारयति । अन्वेषत इयर्थः । कथंभूतः 
शिखण्डी । शोषोततुण्डः दोषेण शरीरपरितागेन उततण्डः ऊरध्वमुखः। वारलाः दैसवधूटिका 
दमाः प्रयक्षीमूताः कमलदलं पुटकिनीपत्राधोभागं संश्रयन्ति आश्रयन्ति । केषु । कच्छेषु 
नयकदेरोषु । कथमाश्रयन्ति । स्वेच्छं यथेष्टम् ! निजेच्छानुसारेणेलय्थः ॥ अथेमपि 
समुच्चयः ॥ | 

आसीनप्रचलायितैरिल्यादि । करिपतिः आसीन प्रचलयितैः कृत्वा आसीन 
(~. श. © ^ स 

एव उद्धिबोऽपि सन् प्रचखयितंधूणितेः कृत्वा किमपि अनिर्वचनीयं मुहुरध्यायन् पुनः 

पुनधिन्तयन् तिष्ठेति । कथमूतः सन् तिष्ठतीयाद--क्षोणीधरन्ध द्रमस्कन्धाटम्बित- 
कन्धरः क्षोणीध्रख पर्व॑तस्य रन्ध्रे विषरे योऽसौ हमो ब्क्षससयय स्कन्धः प्रक्राण्डः शा- 

सावधि काष्टं त्र आर्म्बिता आरोपिता कन्धरा प्रीवा येन स तथोक्तः । हरिरपि पन्चा- 
ननोऽपि । अपिशब्दात् व्याप्रादिकोऽपि । निद्रामुद्रितल्नेचनः निद्रया मुद्रिते न्नम्पिते खे- 
चने यस्य स तथा सन् । ग्रीप्मेषु घर्मषु साध्यंदिनीं सध्या संवन्धिनीं वेलां कालम् अतिक्रा- 
मति । कथभूतो हरिः । अद्रेः पर्वतस्य द्रौणिः संधिप्रदेशस्तत्र दरं ईषत् यथा भवत्येवं 
आद्रेण तत्परतया अपितं आरोपितं वपुः शरीरं येन सः ॥ अयमपि समुचयाखंकारः ॥ 



१ आश्वासः] यशसिक्कचस्पूक्राव्यम् । ` ७१ 

किंच| 

गण्डखरीषु सलक न जलरायाना- 

 मम्मःसुतिः कुचनगेषु न वाहिनीनाम् । 

नामीद्रेषु वनिताघ जरं न वाध 
नीवीरतोहसति शुष्यति यत्र कोकः ॥ ६३ ॥ 
सुदरुभरसोऽप्येष सरसाधरपह्वः । 
तकरोति च तदेष चिं घमसमागमः ॥ ६४ ॥ 

इति मागधबुधप्रतिबोधितमध्याहसंध्येः सुकृताबन्ध्येरिरासिभिविखसि- 
नीनां चिकुरलोचनावरोकनागृतहरिणमनोदराः कुचचूुकम्रमारष्पर्याम- 
खितप्थन्तवृत्तयः समध्याखन्ते मूरुहवनभूमयः, तेषु तपतपनकेतुषु विक- 
तनकरमूटविरग्ररिखशिखरिरिरःश्रितसख प्ररम्बितयुजकतायुगल्य स- 
रमयूखसेदि खेदितसुखमण्डलसख मनोगोचरातिचारितपव्थयांश्वर्यितखचर- 
लोकस परिपूणसमाधिचन्द्रोदयविजुम्मितेन परमानन्दस्यन्द्ुधापयोधिना 
पुनरनन्तरमन्तरपयाप्तावकारेनेव घनघ्मजलच्छकेन वहिरुद्रटता परि- 
वितापघनसख यत्रधारागरदसुपागतसेव यान्ति मध्याहसमयाः ॥ 

येन च पयोधरोच्तिजनितजगद्वख्यनीटनिचेषु, निचरसनाथनृप- 

किं च विशेषं वणयति-गण्डस्थरीष्विखादि । गण्डस्थरीषु कपोलमर- 
धूल्युचयेषु सलिलं जले वतैते, न जलादयानां तडागानां न जल्मस्ि । मम्भः- 
लतिजठघछवणं कुचनगेषु स्तनपर्वतेष्ु वर्तेते, न वाहिनीनां नदीनामम्भःसुतिरस्ति । 
वनितासु कमनीयकामिनीषु नाभीदरेषरु तुन्दिकाचद्ेषु जल वर्तवे, न वार्थो सयुर ज. 
रमसि । नीवीरुता वनितानामित्येव घ्री कव्यम्रवखवन्धनवष्टी उषसत्ति श्वासोच्छरसे 
करोति । वधेते इयर्थः । यन्न येषु तपतपनकेतुषु लेकः शुष्यति आवानो भवति ॥ 
अतिदययारुकारः ॥ 

खुदुखभरख इत्यादि । पर्मसमागम उष्णकालागमः तद्वस्तु करोतीति तच्च कार्य 
द्ेष्टि न करोति चित्रं आश्व्यमेतत् । कथंभूतो घर्मसमागमः । सुदुरुभरसोऽपि सन् सर- 

साधरपष्ठवः सजलेोषप्रवालः ॥ अयमप्यतिद्यः ॥ 

येनेत्यादि । येन च श्रीसुदत्ताचार्येण तत्र तेषु वारिवाहवासरेषु वारिवाह मे. 
घस्य वासरा दिवसा वाहवासरस्तेषु मेषदिवसेषु तरुमुलनिवासिना सता सार्वर्यो रा- 
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तिचापसंपादिषु, संपादितखरदण्डखण्डाडम्बरखण्डनेषु, खण्डितविरासि- 
नीमनोरथपरिपन्थिषु, परिपन्थिपरिषटुत्सादृदुेषु, दुदिणवाहनयितिप्रभे- 

दिषु, म्रभि्रगजग्जनो्जितपजैन्याविच्छिच्रखनदुःसदेषु, दुःसदविरदशि- 

त्रयो नीयन्ते निर्गमयन्ते 4 इति क्रियाकारकसंबन्धः । अत्र वासरशब्दः धीवे दि- 
चसवासरौः इति वचनात् यद्यपि नपुंसकलिङ्गे वर्तते, तथाप्यत्र पुंलिङ्गे विवक्षित इति 
ज्ञातव्यम् । वासरशब्दख विशेषणानि पुंलिङ्गे सूचितत्वात् । येन कथंभूतेन । निर. 
न्तरयोगोपयोगनिमम्नमनस्कारेण निरन्तरमविच्छित्रं योगोपयोगे ध्यानचिन्तायां नि- 
मभरो ल्रुडितो मनस्कारधित्तामोगो यस्य स तथा तेन । अपरे कथंभूतेन येन । विहि- 
तवनदेवतारक्षाधिकारेणेव विहित आचरितो वनदेवतानां कान्तारदेवतानां रक्षायाः 
म्रतिपाटनसख अधिकारो नियोगो यस्य स तथा तेन । इव यथां । कथंभूताः शर्वयैः । 
निखिलस्य समस्तस जगतः प्रथ्वीमण्डकस्य तमस्काण्डखण्डितनिजरारीरदरैनव्रत्तयः 
तमस्काण्डेन अन्धकारसमूहेन खण्डिता विलोपिता निजररीरस्य आत्मकायसय द- 
नदृत्तिरवलोकन्त्तियाभिः शर्वरीभिस्तास्थोक्ताः । अपरं कथभूताः शर्वर्यः । अभि- 
सारिकाजनमनोऽपदल्यपोषणगर्वयः अभिसारिक्राजनानां कान्ताधथिनीसंकेतकाः कामु- 
केल्लीसमूदहानां मनस्येव अपल्यानि वालकाः अज्ञानमनेस्कत्वात् तेषां पोषणे प्रतिपा- 
छने समर्थीकरणे गर्वेयः महिषीसमानाः । कथभूतेषु वारिवाहवासरेषु । पयोधरोन्न- 
तिजनितजगद्रख्यनीलनिचरेषु पयोधराणां मेघानां उन्नलया आडम्बरेण जनित उ- 
त्पादितो जगद्रल्यख पृथ्वीमण्डखख नीटनिचलः टृष्णव्ण॑निचोलकः कञ्चुको येस्ते 

तथा तेषु । पुनः केथंभूतेषु वारिवाहवासरेषु । निचर्सनाथनृपतिचापसंपादिषु 
निचलसनाथानि प्रावरणवच्सहितानि वृपतीनां नरेन्द्राणां चापानि धनूषि संपाद्यन्ती- 
त्येवंशीलास्तथा तेषु । पुनः कथमूतेषु ! संपादितखरदण्डखण्डाडम्बरखण्डनेषु सं- 
पादितमुत्पादितं संजनिते खरदण्डखण्डानां कमल्वनानां आडम्बरयख शोभाया आरोपय 
वा खण्डनं विध्यंसनं येस्ते तथा तेषु । पुनः कर्थभूतेष्रु । खण्डितविलसिनीमनोरथपरिप- 
न्थिषु खण्डितानां पद्या मानभङ्गं प्रापितानां विलासिनीनां च्वीणां मनोरथानां दोहदानां 
परिपन्थिनः राचवस्ते तथा तेषु । उक्तं च--निद्राकषायमुकुटीकृततामनेत्रो नारी. 
नखव्रणविनचूर्भितसर्वगात्रः । यसाः कुतोऽपि ग्रहमेति पतिः प्रभाते सा खण्डितेति कथिता 
कविभिः पुराणे ॥" अपरं कथंभूतेघ्रु । परिपन्थिपरिषदुत्सादद्रहेषु परिपन्थिनां शत्रुणां 
परिषत् समृदस्तस्य उत्साहमुयमं द्यन्ति विनाशयन्तीति ये तंतथा तपु । पुनः 
कथेभूतेषु । दुहिन(हिणोवाहनस्थितिग्रभेदिषु दुहिन(दरहिण)वाहनानां हंसानां रिधरतिं 
मानससरोवरनिवासं प्रभिदन्ति विषटयन्तीत्येवंदीलास्तं तथा तेपु । पुनः कथभूतपु । 

प्रभिनगजगजेनोजितपजन्याविच्छिन्नरखनदुःसहेप प्रभिन्न मदं प्राप्ताः । यमिनो गाजी 
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कि श (ि 

सिरसंधुक्षणविधायिघु, विदितनिकामकरकासारसादखबलवित्रासनेषु+ विशे 
सनावसरसरस्समीरसूत्कारचण्डेषु, चण्डकरकरालिमविरोपिषु, विटुर्षहिम- 

धामदीधितिप्रसरेषु, प्रसरतपूरपयःपादपनिर्मूलिषु, निर्मूङ्ितिजटतटरुहानोक- 
नि न (न (न 

हस्खखितकूटंकषवाहिनीपरवाहेषु, . प्रवाहपतद्धारावारिगिरिशिखरशीणैताप्र- 
साधिषु, प्रसाधितान्धकारस्यामलाखिरूदिगन्तेषु, दिगन्तरधरदरो द्रीभजल- 

म॑त्तः' इति वचनात् । ते च ते गजाः करिणस्तेषां गञजनेन शब्देन ऊरजिता.अप्रतिहतव्या- 
पाराः। [द्विगुणीभूतगजैना इदयर्थः।] ते च ते पञजन्या वारिवाहा स्तेष्रामविच्छिमैः निर- 
न्तरैः खनैः शब्दैः दुःसदा दुःखेन महता कटेन सोदुमरक्या ये वासरास्ते तथा तेषु । 

` पुनः कथंभूतेषु । दुःसहविरदरिखिसंधुक्षणविधायिस दुःखेन महता कष्टेन सोदमशक्यो 
योऽसौ विरहो विग्रकम्भः स एव शिखी सप्तजिहो दाहसंतापरकारकत्वात् तख 
संधुक्षणमुदीपनं विदधति कुबैन्तीव्येवंश्ीख ये च ते तथाः तेषु । पुनः कथंभूतेषरु । 
विहितनिकामकरक्रासारशादूल्वल्विच्ासनेषु विहितं कृतं निकाममतिरसयेन करका. 

सारेण करकवरृषट्या रादूलनां व्याघ्राणामष्टपदानां वा बरुख पराक्रमस्य वित्रासनं 

विरासनं यैस्ते तथा तेषु । पुनः कथंभूतेषु । विशंसनावसरसरत्समीरसूत्कारचण्डे- 
घु विक्ंसनावसरे प्रस्यकारे सरन् प्रवर्तमानो योऽसौ समीरो वायुस सत्कारेण 
राब्दविरोप्रेण चण्डा बलवत्तरास्ते तथा तेषु । पुनः कथंभूतेषु । चण्डकररा- 
लिमविलोपिषु चण्डकरस्य श्रीपूरयंस्य योऽसौ करालिमा रदरत्वं॑तीव्रतापत्वं ते विदध 
म्पन्ति विच्छेदं कुर्वन्तीत्येवं्लीखस्ते तथा तेषु । पुनः कथंभूवेष्र । विटप्तहिम- 
धामदीधितिग्रसरेषु विटपो ऽदशनं प्रापितो विध्वंसितो दहिमधान्नः चन्द्र दीधितीनां 
प्रसरः, प्रवतेनं येसते तथा तेषु । पुनः कथभूनेषु । प्रसरलूरपयःपादपनिभूटिषु प्रसरन् 
प्रवर्तमानो योऽसौ पूरो नदीप्रवाहस्तख पयसा जलेन पादपान् ब्रक्षास् नि्ूलयन्ति 
समूलकाषं कषरन्त उत्पारयन्यधः पातयन्ति इत्येवंशीलास्ते तथा तेषु । पुनः कथं- 
भूतेषु । निमूलितजरतट्शटानोकदस्ख छितकूलंकषवादिनी प्रवाहेषु निमूलिता निर्मलकाषं 

कषिता जटा मूलानि येषां ते निर्ूलितजरास्ते च ते दरुहा अनोकटास्तगोत्यन्नदक्षासतैः 
स्खठिता अवष्टम्मिताः कूल्कष्रवाहि नीनां निजतयाधःप्ातिका[नां] नदीनां प्रवाहा 

जल्पूरा येषु ते तथा तेषु । पुनः कथंभूतेषु । प्रवाहपतद्भारावारिगिरिशिखरशी्ण- 

ताप्रसाधिषु प्रवाहेण अविच्छिच्रतया पतन्ति या धारास्तासां वारिभिर्जरेः गिरि 

शिखराणां पर्वैतमस्तकानां शीर्णतां रतखण्डत्वं प्रसाधयन्ति कुर्वन्तीत्येवशीलास्ते 

तथा तेषु । पुनः कर्थभूतेषु । प्रसाधितान्धकारद्यामलखिलदिगन्तेष्रं प्रसाधितं कृतं 
यदन्धक्रारं तिमिरं तेन इ्यामलः मलिनाः अखिलदिगन्ताः स्वेदिच्यण्डलानि येषु ते 

~~ ~~ -----५ 

१, मदः' इति सठीकपुस्तकस्थ प्राठः. 
१०. 
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एवित्दन्तिपोतेषु, पोतसंभावनाङख्कुरङ्गीजीविताच्चाविनाञ्चपिशुनतटिद्- 
ण्टर्त॑घदटूषु, संघदट्रमुखरवारिवादहवप्मण्डनाखण्डरुकोदण्डविकोकनाध्वन्य- 
त्वरासनजिषु, सज्िताजकावकामककंरदशेषु, दिवमवनिमाशाः पातालाने 
च जलसाज्ञनयत्सु, 

यत्रे च-- - 
च ^ £ [भ् ५ 

मेघो द्रणपतकटोरकरकासारत्रसत्सिन्धुरे 
पूर्मवितक्ूरपादपकुलक्ुभ्यत्सरिताथसि । 

तथा तेषु । पुनः कर्थमूतेष्ु । दिगन्तरधरदरोद्रीर्णजंरप़्ावितदन्तिपोतेष्ु दिगन्तरेषु 

दिण्डरेषु ये घ्राः पर्वतास्तेषां द्राः कन्द्रास्तेश्द्रीणौनि उद्रान्तानि यानि 
जलानि उदकानि तैः [तेषु] प्राविता निमिता दन्तिनां दृस्िनां पोताः शि- 
रावश्िक्षौ येष्वु ते तथा. तेषु । पुनः कथंभूतेषु । पोतसभावनाकुल्कुरद्गीजीवि- 
ताराविनारापिद्युनतडिद्ण्डसंघषषु पोतानां म्रगरिश्ूलां संभावनां धारणं रक्षणे तत्र 
आकुला विहृटीभूता याः कुरङ््यो सग्यस्तासां जीवितस्य प्राणघारणस्य आषा 

` इच्छा तस्याः विनाशेऽपलपे पिद्नानि यानि तडिद्रृ्डानि विद्यतां यष्टयस्तेषां 

संघो भटभटेको येषु वारिवाहदासरेषु ते तथा तेषु पुनः कथंभूतेषु। संघ 
धयुखरवारिवाहवपुर्मण्डनाखण्डलकोदण्डविलेकनाध्वन्यत्वरासजिप्ु सघद्रेन प्रस्परनिश्र- 
रप्रहारेण मुखरा वाचाला ये' वारिवाहा मेषःस्तेषरां वपुर्मण्डनं कायदूङ्गारः यदाखण्डल- 

कोदण्डं इन्द्रधनुसस्य विलोकने अध्वन्यानां पथिकानौं त्वरां वेगवरवे सजयन्ति कार- 

यन्तीव्येवेरीखास्ते तथा तेषु । पुनः क्रथंभूतेषु । सजिताजकावकामकर्कशदरोषु सजिनं 
म्रलयच्रं यत् आजकावं धनुस्तेन कामस कन्द्पेख कर्कशा उत्का दश्चा अवस्था 
येषु वारिवाहवास्षरेषु । कि कुर्वत्षु । दिवं आकारां अवनि मूर्यं आशाअष्रौ दि 
पातालानि च धरामृलनि जल्सात् जल्मयानि संपन्नजलानि वा जनयत्षु कुर्वत्सु ॥ 

यञ चेत्यादि । यच्र च वारिवाहकाले डिम्भवती कुरद्मी बाल्वती दिद्युमती 

मरगी कं देशे कमपि प्रदरो आश्रयतु आश्रयं करोतु कोऽपि प्रदे जटरहितो नास्ति 
यत्र कुरङ्गी तिष्ेती(ष्रदिःलय्थैः । वारिवाहस्य कटे करथमृते। मघोद्रीर्णप्रत्येरकर- 

कासार्रसत्तिःधुरे मेधेन मेधवा वारिदरद्रीणा उद्रान्ताः पतन्तोऽधः पतन्तो भूमौ 
निट्ण्ठन्तः कठोराः ककडा दषत्प्राया ये करकाः वर्षोप्रलाः तेप्रासःसारेण चेगवद्रू- 

षणेन त्रसन्तो भयं कुर्वन्तः सिन्धुरा गजेन्द्रा यस्मिन् स तथा तस्मिन् ! पुन- 
रपि कथभूते काठे । पूरपावितकूटपादपकुटश्चुम्यत्सरिन्पाथमि प्रेण ललोद्सेन प्रा 

१-२. सह इति सटीक्रपुस्तकस्थः पाट वराहवपुः मल 
~--* ~~ ---- कि) & ध त अ, ---~ - == + = ~ न~ ~~ ~~ 

१-२- ३-४. "संद्र इति सर) स्थः पाठ 
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अम्मश्वण्डसमीरणाश्रयशिवाभेत्कारताम्यन्मृगे 
काठे सूचिमुखमेतिमिरम्रायंशक्षपासङ्धिनि ॥ ६९ ॥ 

मूयःपयःदवनिपातितशचैरशर् 
पजेन्यगजितवितजितसिहपेते । 

सौदामनीदयुतिकरारिप्तसरवदिङष 
“कं देरामाश्रयतु डिम्भवती कुरङ्गी .॥ १६ ॥ 

फि च-- , । 
स्रीणां कुचोष्मपररेरजडावतारः 

सधुक्षितः पृनरयं नयनानखनं । 
यत्राधरामरतघुताहूतिचण्डितार्विः 
 सकल्पजन्मविरपी परमुल्रकाररः ॥ ६७. ॥ 

वितानि मजितानि यानि कूल्पाद्पकुलानि तटग्रक्षसमूहास्तैः श्चुभ्यन्ति उत्पतन्ति 
सरितां नदीनां पाथांसि जलानि यस्मिन् कले स पूरप्रावितकूल्पादपकुलष्चुभ्यत्सरि- 

त्माथास्तस्मिन् तथा । भूयोऽपि कथंभूते काटे | अम्भश्वण्डसमीरणाश्रयशिवाफेत्कार्- 
ताम्यन्मरगे अम्भोभिः पानीयेश्वण्डाः प्रचण्डास्तरूत्पाटनसमथो ये समीरणा वा- 
त स्तेषां आश्रयेण वातताडनेन ये दिवानां दगास्नां इगालीनां वा फैत्काराः शब्द्- 
विरोषास्तस्ताम्यन्तो निजरप्रदेशमाकाह्तो म्रगा हरिणा यस्मिन् काटे स तथा तस्मि 

न् । अपरं कथंभूते काले । सूचिमुखाग्रभेयतिमिरप्रायःक्षपासद्विनि सूचीनां पटभेदिनीनां 

म॒खाभ्न्रमनेर्भेयं विद्रणीयमतिसघनतवात् यत्तिमिरमन्धक्ारं॑तस्थायस्तेन संयुक्तः 
क्षपानां रात्रीणां सङ्गः संगतिविद्यते यस्य स तथा तस्मिन्! अपरं कथंभूते काटे । भूयः 
पय प्रवनिप तितदौलदुद्गे भूयसां प्रचुराणां पयसां जलानां प्र पतनैनिंपातितानि 
निछीटिंतानि रेद्मनां पर्वतानां शद्राणि शिखराणि यस्मिन् कारे स तथा तस्मिन् । 

अपरं कथंमूते काले । पर्जन्यगञितवितर्जितसिहपोते पर्जन्यानां मेघानां गजितैः शब्द- 
विशेषैर्वितजिता निर्भत्छिताः सिहानां हयंक्षाणं पोताः रिवो यसिन् काटे स तथ। 
तस्िन्। पुनरपि किंविरिष्टे काटे सौदामनीदयुतिकराठितस्वदिके सौदामनीनां शतहदाना 
युतिभिस्तेजोभिः कराछिता रौद्रता: सवौः समस्ता दिसो हरितो यसिन् काठेसतथा 
तस्मिन् । "नदीरुदन्ताच्छेषाद्वा" बहुव्रीहौ कः । उक्तरक्षण आक्षपाठंद्रारः । युग्मम् ॥ 

किच अस्ति कधिद्धिशेषरः । स्मीणाभित्यादे ) यत्रे यस्मिन् वारिवाहस्य के 

सृदत्प्रजन्मविटपीो कन्दषत्र्षः पर कवर उत्कारः उट्टरष्तंजां वतत । कथभूत् 

संकट्पजनन्मविरपी । शछीणां मनोहर वनितानां कचानां स्तनानां उप्नप्ररष्णतासमूहः 
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पि च-- 

धाराशरासारमरेण मेधः कोदण्डचण्डः सह् मन्मथेन । 
वाराबरा सेति च सिन्धुरुढशधिन्ताकुरुकतिष्ठति यत्रे पान्थः ॥ ६८ ॥ 

तत्र वारिवाहवासरेषुं तरुमूरनिवासिना निरन्तरयोगोपयोगनिमसमन- 
स्कारेण विषितवनदेवतारक्षाधिकारेणेव नीयन्ते निखिलस्य जगतस्तमस्का- 
ण्डखण्डितनिजररीरददनवृत्तयोऽमिसारिकाजनमनोऽपैत्यपोषणगरवर्य; श- 
वैयेः ॥ 

यसय च मगवतस्त्षणक्षरक्षीरडिण्डीरपिण्डपाण्डुरैरपर्याप्तव्यािमियै- 

अजडावतारो जलागमनरहितः । . ुन्भृयोऽपि अयं संकत्पजन्सविरपी नयनानकेन 
छ्ीणां लोचनामिना संघुक्षितः उदीपितः । पुनः कथंभूतः संकल्पजन्मविटषी । अधरा- 
मृतघताहुतिचण्डिताचः स्रीणां अधरा दन्तच्छदा एवास्रतं कामुकानां जीवितप्रदा- 
नहे तत्वात् तदेव धृताहुतिः आज्याहुतिराञ्यहवनं तचा चण्डिताः ग्रचण्डीकरृताः अ- 

विषो ज्वाठा यस्येति स अधरामरृतधताहतिचण्डिताचिः घतस्य तेजउरीपनहेतुलात् ' 
(तेजो वे आज्यम् इत्यश्वमेधवचनात् हेत्वलंकारय्भितदीपकाटंकारः ॥ 

अपिच असि कशिद्धिरोषः ¦ धारेदयादि । यत्र यस्मिन् वारिवाह कारे इति 
अमुना प्रकारेण पान्थः पथिक्रः चिन्ताकुरः चिन्तयापि स्मृत्या आक्घुलः किंकर्तव्यतामूढ- 
तिष्ठति अवतिष्ठति । इति किम् । येघस्तावत् कोदण्डचण्डो वतते। कोदण्डेन देवेन््रधुषा 
नवण्डः प्रचण्डो बद्धाटोपकोदण्डचण्डः । केन कृत्वा । धारारारासारभरेण धारा जल्च्छटास्ता 

एव शारा बाणाः पथिकानां मर्मविदारणहेतुत्वात् तेषामासारः वेगवद्रषासतेषरां भये 
अतिरयस्तेन तथोक्तेन । मेघः कथंभूतः । सह साधेम् । केन सह् । मन्मथेन भकरके 
तुना । सा विवक्षिता बाला नवयौवना मम माया अवल बलहीना वतेते । कथंभूत 

न्थः । सिन्धुश्द्रः नर्मदायनदीरद्धः । सदोक्तिरलकारः ॥ 

यस्य दद्या । यस्य च भणवतसत्क्षणक्षरतक्षीरडिण्डोरपिण्डपाण्डूररपयाप्तया- 

पतिभिः यशोभिः संश्तमिद्मशेषं भुवनं अघुलममस्मदीयं सितं सम॑ददानं भविष्यतीति 
कृताराङ्क इव प्रजापतिः पुरेव प्रदीपकटिकानिकरपेश्लानिः शोषफणासु प्रभावन्ति र 
ल्नानि प्रजापतिर्य पुरेव पूर्वमेव रोषफ़णासु धरणेन्द्रमुखदर्वीषु सहषण़णानामुपरित- 
सभागेषु प्रभावन्ति तेजखन्ति रलानि माणिक्यानि व्यधाचकारेति क्रियापदं गयप्रान्ते 
वैते । प्रजापतिः कथंभूतः -इति उस्मरक्षते--ईइति अमुना प्रकारेण कृताशङक इव विहि 

तभीतिरिव । कख कृताशडूः । इतीति किम् \ यख श्रीसुदत्ताचार्य॑स्य भगवतो ज्ञानाति- 
-------------~ - ~ --- नः 

१, .सदट्साचकेनः इदलयाददय पाटः. २, यमदादयानमद्ारुद्धःः इलया पाट 
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रोभिः संमृतमिदमरेषं मुवनमयुकममसदीयं सितं सदशेन भविष्यतीति 
करृताशङ्ध इव प्रजापतिः परैव प्रदीपकरिकानिकरपेशखनि रेषफणाघु 
प्रभवन्ति रलानि, निरन्तरव्वलञ्ज्वाखाजारप्रकारपिष्टतकनिकीणककु- 

प्पीमन्तिनीसीमन्तपयन्तानि क्षीरोदधिमध्येषु . वडवानर्मण्डलानि, मधु- 
{^ मत्तविलासिनीविटोचनाडम्बरविडम्बीनि देरम्बगुरुशिरसि जटावल्कानि, 

कपदिनितखिनीस्तनाडम्बरितमृगमरदपक्रमङ्गघुमगानि गोमिनीपतिश्याख्व- 

द्यवतः यशोभिः पुण्यगुणकीर्तनलक्षणेः शुकै्यदोभिः इदं मयक्षीमूतं अरोषं समग्रं 
भुवनं त्रैलो्यं संश्रतं व्याप्तं असदीयमस्माकं सितं द्धं सर्गदशैनं अदुलमं दुष्प्रापं 
भविष्यति वत्छय॑तीति कारणात् । कथंमूतेयशोभिः । तशक्षणक्षुरल्ीर डिण्डीरपिण्डपा- 

ण्डुरेः तत्क्षणं तत्कारं क्षरत् अधःपतत् यत्क्षीरं दुग्धं तख त(य)त् डिण्डीरपिण्डं 
फेनपिण्डसद्रत् पाण्डुरैः शुङ्धवणैः । अपरं कर्थभूतैर्यशोभिः । अपयौत्तव्यास्तिभिः न 

पर्याप्ता न समाप्ति गता व्याप्तिः प्रसारो येषां यतां तानि अपयोप्तवयाप्तीनि तैसत- 
थोक्तैः । कथंभूतानि रज्ञानि । प्रदीपकलि कानि करयेशल्ानि प्रदीपानां कलिकाः दि- 
खास्तासां निकरः समूहः तद्रसेशलानि मनोहराणि । पुनश्च प्रजापतिः किं चक्रार् । 
्षीरोदधिमध्येषु क्षीसागरगमेषु वडवानलमण्डलानि व्यधादिति क्रियापदम् । इदेवमौ- 
वानलपमूहांश्चक्रारेलर्थः । कथंभूतानि वाडवानल्नि । निरन्तरज्वलञ्ज्वालजालप्रकादा- 
पिष्टातकनिकीणैकरकुप्सी पनितनी सी मन्तपयन्तानि निरन्तरमहनिरां ज्वरछन्ति प्रज्वल- 

न्ति यःनिं उ्वालजालनि कीलसमृदहासेषां प्रकाश्च उद्योतः स एवे पिष्ातकः सिन्दु 

रादिचूणं तेन निकीणं व्याप्ताः ककुप्सीमन्तिनीनां दिग्वनितानां सीमन्तपयैन्ताः के. 

दामागधयैन्तवसनानि येर्वैडवानलमण्डलेस्तानि । $धुमत्तविखसिनीविलखो चनाडभ्वर- 

विडम्बीनि हेरम्बगुरुरिरसि जटावत्कल्नि । प्रजापतिः पुनः किं व्यधात् । हैरम्बद 

लम्बोद्रस्य गुरः पिता श्रीमहादेवस्तस रि।रसि मस्तकं जटा३त्कल्नि व्यधात् जयाः 
संटप्रकेरास्त एव वत्कखानि बरक्षत्वचः वल्वत्तरवात् । कर्थंभूत।नि जटावत्कलानि इ. 

लयाह--मघु मदं तेन मत्ताः विहृीभूता या विदखसिन्यः कमनीयकामिन्यस्तासां 
विलोचनानि नेत्राणि तानि विडम्बर्याःत तिरस्कुवैन्ति उपमां धरन्तीति तानि। ऊटानां 
सोणत्वात् । अभिज्ञानमेतत् । करपदिंनितम्विनीस्तनाडम्बरितम्रगमदपत्रमद्रसुभगानि 

गोमिनीपतिद्यालवपुषि कुर टकरतिखाञ्छनमदहासि । प्रजापतिः पुनश्च किं व्यधात् । 
मोमिनी लक्ष्मीस्तस्या: पत्िर्भतौ श्रीनारायणस्तस्य दयालो मैधुनशन्रसखख वपुप्रि (क- 
रद्ाकृति)रारीरे चन््रतण्डले कुरङ्गाकृतिलाञ्छनमहांसि व्यधात् कुरङ्गाकरृति प्बगाकारं 
"~~~ ~~~ -----~-------*-"~-------~ ~ ------------~- -~*~- ~~~ -----~ 

१, टखेखकरप्रमाद१तितः पाट 
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पुषि कुरङ्ञङृतिखाञ्छनमदहांसि, सततमुररंमणीकरविकीर्यमाणसिन्द्रपरा- 
मपिञ्लराणि सुनासीरकरिकुसद पुण्डरीकेषु रिरःपिण्डकुम्मस्थलानि, प्र- 
कामपीतषीडितमुक्तसहचरकरपटछवपवनविनिवाप्यमानवियाधरीनिम्बाधरा- 

कृतीनि सििरिखरभृति धातुशरज्गाणि, कबेरपुरकामिनीकुचचूचुकप- 
ररुदयामखानि. रकितापतिरैकमेखसाघ्च॒तमारुतरुवनानि, निजनाथाव- 
सथपथप्रस्थानपरिणतरतिचरणशिज्ञानिञ्लीरमणितमनोदहराणि हंसपरिषरससु 

यद्टाञ्छतें चिदं "तख मसि तेजांसि व्यधात् । ̀ कथंभूतानि कुरङ्गकरतिखाञ्छनमटासि 
इयाद् -- कपर्द श्रीमहादेवस्तस्य नितम्बिनी भाया पार्वती तस्याः सनौ वक्षोजे तयोराड- 
स्वरित विस्तारितो स्रगस॑दपश्रमङ्गः कस्तूरिकातिक्करचना तद्रत्छुमगानि मनोहराणि । 

सततसुरतश्णीकरविकीर्यमाणसिन्दूरपरागपिन्नराणि खनासीरकरिकुमुदपुण्डरीकेषु ि- 
रःपिण्डकुम्भस्थखानि । प्रजापतिः पुनश्च किं व्यधात् । सनासीरो देवैन्द्रस्तसयय करी 
परावतः स कुसुदश्च नैकरत्यदिग्गजः स च पुण्डरीक अभिदिग्गज॑थ [तेषु] सनासं रक- 
रिकुभुदपुण्डरीकेष शिर.पिण्डकुम्मस्थलानि व्यधात् मस्तकपिण्डेषु कुम्मस्थलानि 
व्यधात् । कथंभूतानि शिरःपिण्डकुम्भस्लनि इत्याह- सततं निरन्तरं धुरतस्णीनां 
देवकन्यानां करा हस्तास्तेधिकीयमाणो निक्षिप्यमाणो योऽसौ सिन्दूर परागो नागमर्मधू- 
छिका तेन पिज्गराणि गोरोचनवणोनि । म्रकामपीतपीडितमुक्तसहचरकरपदटवपवनविनि- 
दाप्यमानविद्याधरीविम्बाधराकृतीनि रिरिररिखरण्रति धाठुदयङ्मणि 1 * प्रजापतिः पु 

श्च किं व्यधात् । शिशिगश्षिखरथ्रति हिमाचल्पर्वते धातुश्रद्धणि गरिकदिखराणि व्य- 

धात् 1 कथभूतानि घातुशुङ्गणि इद्याह--प्रकाममतिदायेन पूवे पीताः पश्वात्पीडिता- 
सदनन्तरं मुक्ताः सटचराणां अर्तृणां करपवपवनः पाणिप्रवालवावुमि्विनिवाप्य- 
माना आप्यायमाना ये विद्याधरीणं वियद्रामिनीनां छ्लीणां विम्बाधराः पक्रविम्बस- 
मानोष्टास्तेषामाकृतय आकारा येषं तानि तथा । कुचैरपुरकामिनीकु चच चुकरपटलदया- 
मलानि ठटितापरतिदौल्मेखला[स तमाल्तस्वनानि । प्रजापतिः पुन द्रिं व्यधात् । 
लटितापतिरैल्मेखलामु लकितापतिशैलः कैठा]सपर्यतस्तसय मेखलाम् कटिनीपु तमा- 
छतकूणां कालस्कन्धवर प्राणां वनानि विपिनानि व्यधात् । क्भूतानि तमाङतसरुवनानि । 

कुबेरस्य धनदस्य पुरं नगरमलकानामकरं तस्य कामिन्यो नवयावनाः च्ियस्तासां 
छुचानां चूचुकानि स्तनाम्राणि तेषां पटल्वत् प्रत(स)रवन् दयामलानि करृप्णवणानि तानि 
तथा । निजनाथावसथपथप्रस्थानपरिणतरतिचरणशित्रानदि ञ्जी रमणितमनोहराणि दंसप- 

१. तरणी" टदीक्रापाट 

१. इतः प्रति कुवेरपुर'! इल तः प्राक्तनपाठे भूयान्व्यत्ययो ठेखक्रप्रमादन भदरं 
पुस्तकेषु. २. कोष्क्रन्तरगतपाये टेखक्थरमादैन भ्रष्रोऽस्मथिः पूरितः. 



१ ाश्वासः| यञ्चसिकचम्पूकान्यम् । ७९, 

शदधितानि, कठिन्दकन्याकट्ठोकजलदयामायमानोमींणि मन्दाकिनीसो- 
तसि पयांसि, द्विरदरदफख्कमषीरिखितरिपिसखर्धीनि सरखतीनिटरतरेषु 
कुन्तलजालानि, रजनिरसरक्ततन्तुसंतानापदासीनि सितसरसिजकोशचषु 
केसराणि, कम्बुकुलमान्ये च पाञ्चजन्ये क्रृष्णकरपरिग्रहनिरवधीनि व्यधा- 
दहानि ॥ | 

यस्य च सुजन्मनः प्रगुणतरुणिमोन्मेषमनोदहारिणी यथादेशनिवेशित- 
परिणयप्रवणगुणप्रोतमणिविभूषणा निसगौसरागरम्यवती ख्यवरवरणार्थ- 

रिषत्सु शब्दितानि । प्रजापतिः पुनश्च किं व्यधात् । हंसखपरिषत्सु हंससमृदषु राच्दि- 

तानि शबव्दानि(न्) व्यधात् । कथंभूतानि रोच्दितानि । निजनाथस केदर्पंस्य योऽसावाव- 

सथो ग्रहं तद्य पन्था मार्म्तसमिन्प्रस्थानं गमनं तस्िन् परिणता व्यात्रत्ता यासौ रतिः 

केदर्पभार्य तस्ाश्वरणौ पादौ तयोविंषये शिङ्ञानाः शब्दायमाना ये हिङ्गीरा नूपुरास्तेषां 
मणितानि कामक्रीडावसरे कूजितानि तद्रन्मनोदहराणि चित्तानुरञ्चकानि तानि तथा । 
कलिन्द्कन्याक्ृष्टो खजल्द्यामायमानोर्मीणि मन्दाकिनीश्लोतसि पयांसि । प्रजापतिः पुनः किं 
चकार । मन्दाकरिनीश्चोतसि गङ्गाप्रवाह पयांसि जलानि व्यधात् । गङ्गजलनि कथंभूतानि । 

केषिन्दकन्याया" यञ्ुनायाः कष्रोलजलनि रद्युदकानि तैः दयामायमाना क्रियमाप्रा ऊ- 
मयो लद्यो येषां तानि तथा । द्विरदरदफलकमषीठिखित लि पिस्पधीनि सरखती निटसतटेषु 
कुन्तललालानि । प्रजापततिः पुनश्च क्रं चकार । सरस तीनिटल्तटेषु मारतीमस्तकतटेषु 

कुन्तलजालानि किशसमूहान् चकार । कथंभूतानि इन्तल्जालानि ।| द्विरदस्य हस्तिनो 
रदफर्के दन्तपष्ल्के मभ्या छिलिता वतिता या लिपिरक्षरविन्यासषस्तां स्पधेन्ते तिर- 

स्कुर्वन्ति इव्येवंशीखानि तानि तथा । रजनिरसरक्ततन्तुसंतानापहासीनि सितसरसि- 

जकोरोष्रुं केसराणि । प्रजापतिः पुनश्च किं व्यधात् । सितस्रतिजकोशषु श्वेतकमलमध्येषरु 
केसराणि किञ्चल्कान् वयथरात् । केशराणि कथंमूतानि । रजनिर्हरिद्रा। विलातिनीदरिदरेति 
यावत् । तस्या रसो नियासस्तेन रक्तो रञ्गितो योऽसो तन्ुसंतानः सूत्रसमूहस्तमपह- 
सन्ति तिरस्कुर्वन्ति इव्येवंरीलानि तानि तथा। कम्बुकुलयान्ये च पाञजन्ये 
करष्णकृरपरिग्रहनिरवधीनि वयधादद्यनि । प्रजापतिश्च पुनः कि चकार । पाञ्चजन्य पन्चजनः 

समुद्रस्तस्मिन् भवः पराश्चजन्यः दक्षिणावतेगङ्कसस्मिन् अहानि दिनानि व्यधाचकार.। 
` कथंभूते पाञ्चजन्य । कम्बुकुलमान्ये कम्बूनां शङ्कानां कुलमन्ववायस्तस्मिन् मान्ये पूज 
नीये । अहानि कथंभूतानि । कृष्णस श्रीनारायणस करपरिप्रह्य हस्तस्वीकारस्तस्मिन् 
निरवधीनि नि्मयादानि करष्णकररपरिग्रहनिरवधीनि । अन्तर्दीपकाककारः ॥ 

यस्य च सुजन्मनः प्रगुणतरुणिमोन्मेषरसनोदारिणी यथादेदानिवेरितपरिणयप्रवणगुण- 

म्रोतमणिविभूषणा निस्वगत्प्रागल्भ्यवती खयंवेरवरणा्थमादिषटव कीतिपातिवसरा मुवनान्त- 



८० | । काव्यमाख | ^ 

-मादिष्टेव कीरतिपत्िवरा भुवनान्तराणि विहरन्ती (जरठ जराजनितजव- 
स्खलन कमलासन, न खट समथेस्वं मे निसिरुनगनगरसागरविहारकु- 

राणि विहरन्ती जरठ जराजनितजवस्खलनः कमलासन, न खट समर्थस्त्वं मे निखिल- 
नगनगरसागरविहारकुतुहलिन्याः सहचरकर्माणि कतुम्" इति पितामहम् । यसय च श्री- 

सुदत्ताचा्स स॒जन्मनः पुण्यावतारख कीतिपर्तिदरा कीतिकन्या भुवनान्तराणि सर्वाणि 
जगन्ति विहरन्ती पर्यटन्ती अद्यापि क्रचित् स्थिति स्थानं न बधाति क्मिध्िदपि 
स्थाने स्थितिं न करोति । किंतु सर्वेषु भुवनेषु पर्यस्य इति क्रियाक्रारकसंवन्धः 1 कथं- 
भूता कीतिंपतिवरा । प्रगुणतरुणिमोन्मेषमनोहारिणी प्रगुणो अजिह्यो अमदः स 
चासौ तरणिमा तारुण्यं तस्य उन्मेषः प्रादुभीवः तस्य मनोहारिणी (चित्ताुरन्निका । 
अत्र गुणाश्चतुरशीतिरक्षरक्षणाः ते व्यङ्गयाः मनोहारिणी) विषयक्रषायमनोव्यापाररदि- 
तेति व्यङ्गयम्। अपरं कथंमूता कीतिंपतिवरा। यथादेशनिचैशितपरिणयप्रचणगुणप्रोत्तमणि- 

विभूषणा यथादेर शरीरावयवान् अनतिक्रम्य निवेरितानि परिणयग्रवणानि विवादहानु- 
कूलानि विवाहयोग्यानि गुणेदैवरकैः प्रोता ये मणयो रल्लानि तैरुपलक्षितानि विभूषर- 
णानि सुवणौभरणानि यसाः सा तथा । अत्र व्यङ्गम् । यथादेद आदे शान् अनतिक्रमेण 
उपन्यासस्य परिपाय्या निवेरिता आरोपिता उपन्यस्ताः परि समन्तात् येनया विक्रल- 

देरा (शन् न(य)ति सकलद्वेदं प्रमाणं विक्रालद्धेशो नय) इति वचनात् तेषु 
म्रवणा अनुकूला ये गुणा अविवक्षितपदा्थाः । “विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणो ऽवि- 
वक्ष्यो न निरल्मकस्ते इति वंचनात् । न मे [त एव मणयो रत्नानि विभूषणानि 
दोभाजनकानि आभरणानि यस्याः कीर्तेः सा तथा । पुनश्च कथंभूता की्तिंपत्तिवरा । 
निसगात् खभावेन,नतु शिक्षिततया । प्रागर्म्यवेती परचित्तप्रसादनकुलाकतावती इदं वि- 
रोषणं तु उभयत्र समानम् । कथंभूता कीतिपतिवरा। खयंवरवरणार्थमादिष्ेव खयं आ- 
त्मभावेख पल्युः वरणा आदिष्टेव प्ररितेव । अत्र व्यङ्ग्यम् । शोभनो अयः द्युभावहये विधिः 

खयं तद्यथाभवत्येवं क्रियाविशेषणत्वात् द्वतीयकवन्वनं नपुंसक्त्धं च वरसय अवर्गा- 
देवैरणाथं खीकरणा्थं कीतिरादिष्टा । कीततिमान् पूज्यते लोके परत्रेह च मानवः इति 
वचनात् । कीतिपर्तिवरा किं कुर्यती । इति अमुना प्रकारेण पितामह ब्रह्माणं न वरया- 
मीलनेन चलिता । इतीति किम् । अरे जरट जरटं अतिब्रृद्धं न वरयामीदम्रे चरिता । 

इतीति क्रिम् । अरे जरठ अतिवृद्ध, अरे जराजनितजवस्खलन जरया विसया जनित- 

युत्पादित जवद्य वेग स्खलनं वेगभद्रौ यस्य स जराजनितजवस्खलनः तस्य संबोधनं 
क्रियते हे जराजनितजवस्खलन । हे कमलासन, खेटु निश्चयेन त्वं समर्थो न भवति मे 

मम॒ सहचरकमौणि कर्तु सदैव पथटितुं समर्थो न मवम्नि अतिब्रदरत्वात् । कथंभूताया 
मे | निखिल्नगनगरसागरविहारकुतृदटिन्याः नगाश्च पर्वताः नगराणि प्रत्तनानि सागराश्च 

१. अयं पाठः सदीकपुस्तके नास्ति. 



१ आश्वासः] यशचसिरुकचम्पूकान्यम् । ८! 

तुहछिन्याः सहचरकमाणि कर्तुम् इति पितामहम्, 'अहल्यापतिपस्मिह- 

स्खर्तिजातयुवतिमुद्राचरानेकवीक्षण क्षतकरण पौरोमीरमण, नार्हसि 
प्रणयकृरहकुपितायाः करजराजिफटनप्रदानदण्डेनानुनयनानि विधातुम्" 

दति ब्ृद्धावस्यन्दिनम्, “उडमरपाण्ड्रोगवश हुता, नावकाशः खरचि- 

क्षीरादयो नगनमरसागराः, निखिटाश्च ते नगनगरसागराः समुद्रगिरिपुरसमुद्रासतेषां 
विहारे पयैटनाय कुतूहठं कौतुकं विद्यते यसयाः सा तथा तस्याः । अचर व्यङ्गवम्। अतिबर- 
दत्वे विहाराभावे च कमलाया रक्ष्या आसने खीकरणे कीरतिन भवतीति । पुनः कथम 
ता कीतिपातिवरा । जहव्यापतिपरिप्रहस्वङ्तिजातयुवतिसुद्राचरानेकवीक्षण क्षतेकरण 

पौरोमीरमण, नार्हसि प्रणयकलदहकृपितायाः करजराजिपाटनप्रदानदण्डनानुनयनानि वि- 
धातुमिति बृृद्धावसयस्दिनिम् । बरद्रावसयन्दिनिमिति अयुना प्रकारेण अनभिनन्दन्ती 
अश्ाधमाना तिरस्कु्ैती यर्थः । हे अदस्यापतिपरिम्रहस्खकितजातयुवतिमुद्राचर अद्- 
स्यायासतापसयाः पतिर्मत गौतमक्रषिस्तस्य परिग्रहो अहल्या तस्मात् स्वलितात् ब्रह्म- 
च्थैसंभञ्नदोषात् जाता उत्पन्ना युवतिथुद्रा [सद ]मगेलक्षणा पूवै यख सोऽहस्यापति- 
परिप्रहस्खलितजातयुवतिमुद्राचरसत्संबुद्धौ तथोक्त हे गौतमञशापेन सहस्रमगक्षरीर । 

हे अनेकवीक्षण गौतमन्ावेन संजातसहस्षलेचन । है क्षतकरण सर्वाद्योनित्वात् 
रहितटिङ्गकार । हे पौलमीरमण हे पुखोमपुच्रीभर्तः पिठसमानश्व्चरघातक । त्वमिति 
पूर्वोक्तमेव ग्राह्यं तेनायमर्थः । हे पौलेमीरमण देवेन्द्र, खं मे मम अनुनयनानि माननानि" 
मरसन्नीकरणानि विधातुं कतुं न अर्ईैखि न योग्यो भवसि । केन कृत्वा । करजराजिपाटन- 
भ्रदानदण्डेन कृत्वा करजा मम नखास्तेषरं राजिः श्रेणिस्तया पाठनेन नखेशूणंप्रदानेन 
दण्डेन रकेन कृत्वा अनुनयनानि कतुं न शक्रोषि दण्डरहितत्वात् सवी द्गमगाकारत्वात्। 
कथंभूताया मे । प्रणयक्ल्दकुपितायाः स्नेहयुद्रकोपं प्राप्तायाः । अच व्यङ्गम् । यः 
परल्लीलम्पयो भवति युवत्याकारं त्वा परच्ियं गच्छति, मुक्ति विना अनेकद्चीविमे- 
कने क्षतकरणः अद्गविकले भवति, श्वष्कुरमारकश्च सात्, प्रकृष्टानां नयानां खादस्ती- 
द्यादीनां सप्तमङ्गानां कलहे युद्धे विवादे सति कोपं करोति, युक्त्या मिभ्यावादिनं न 
चारयति । कलहक्चनश्रेणिमिर्मिग्रहस्थानचं न करोति, अद्धुगतानि नयनानि परस्परा- 
पेक्षत्वात् नयात् नि) न विदधाति, ब्द्धावखन्दी सप्तमधावुद्रावको भवति तस्य की- 
तिनं भवति इति भावः । उडमरपाण्डुंरोगव्च हुताश, नावकाश्चः खरुचिविरचितका- 
न्तखीकारायाः परिणयनक्चज इति जातवेदसम् । कतिपतिवरा पुनश्च किं कुर्वती । 
जातवेदसं अरि इति अमुना प्रकारेण अनभिनन्दन्ती अश्घमाना निभैत्संयन्तीयर्थः। 

इतीति किम्। हे उइमरपाण्डुरोगवश उत्कटपाण्डुरोगपराधीन। हे हुताश हुतमश्चातीति 

हुताज्स्तख संबोधनं हे अग्न । त्वं मे परिणयनघजः खर्यवरमाखायाः अवकाशः स्थानं 
न भवसि । कथभूतायाः मे । खरुचिविरचितकान्तस्वीकारायाः खर्च्या निजधघद्धुया 

११ 
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विरचितकान्तस्वीकारायाः परिणयनसजः' इति जातवेदसम्, (अनपराध- 

(जनग्रसनलाटसमानस वातापिरिपुदिगन्तवास, न स्थानमनङ्गरसनिभरभ- 

रितहृदयायाः केखिकिरहानाम्' इति दञ्चलोचनम्, “उस्वणस्स्यरिराशेष- 

रारीरपरिकर निशाचर, न पदमिन्दीवरग्रणारुकोमरुमुजरुतायाः सरमसा- 

विरचितः कृतः कान्तख दैः खीकारो अङ्ीकारो यया सा तथा तस्याः । अत्रापि 

व्यङ्यमस्ि।यः पुमान् पाण्डुरोगी भवति तस्य दीक्षाया अभावात् कीर्विनं भवति । दृषि- 

तशरीरत्वात् । अयु च यदीयते पाणिपुटे पिण्डो सुच्यते तत्सर्वमश्चाति कसयचिद्रद्मणो 

व्रतं न करोति तख यतेः कीर्ति भवति । तथा खस्िन् आत्मखरूपे रुच्या सम्य- 

ग्ददनेन कान्तस्य परमब्रह्मणः खीकारं न करोति तख अनेकान्तनयेष्ु अनिनितस्य (2) 

यते; कीति भवतीति भावः 1 अनपराधजनग्रसनललसमानस वातापिरिपुदिगन्तवास, 

न स्थानमनङ्गरसनिमरभरितहृदयायाः केकिकल्हानामिति दशलोचनम् ¦ कीतिपतिवरा 

पुनश्च किं कुर्वती । इति अमुना प्रकारेण दश्चो चनं यमं जनभिनन्दन्ती अश्मघमाना 
नि्त्यन्ती । इतीति किम् । अरे अनपराधजनग्रसनलरसमानसर अनपराधस्य नि 

दोषस्य जनस्य ल्येकस्य ग्रसने कवटीकरणे टसं अल्याकादह्ं मानसं चित्तं यसय स 

तस्य संबोधनं ह तथा । अरे वात्तापिरिपुदिगन्तवास वातापिन इत्व्रातुरदेयविरोषस्य 

रिपुः शच्ररगस्य इयर्थस्तसख दिग् दक्षिणाश्ा तस्याः अन्ते अवस्राने वातो निवासो यख्य 

सतस संबोधनं हे वातापिरिपुदिगन्तवास। मे केटिकल्हानां कामक्रीडायाः कहना 

युद्धानां लं अवकाशः स्थानमेव न भवसि। कथभूतायाः मे । अनद्ररसनिभैरभरितहृदयाया 
अनङ्गरसेन कामरागेण निर्भरं गाढं सरितं परिपूणे हृदयं मनो यस्याः सातथा तस्याः । 

अच्रापि व्यज्जनीयं वर्त॑ते! यः पुमान् अपराधरहितं मनुष्यं कवलख्यति प्रतितं गिलिद्- 

मिच्छति स पुमान् सापराधं कथं मुच्चति, यः पुमान् दक्षिणस्यां दिदि दैलभक्चकस- 

मीपे निवासं केरोत्ति स साधून् कथं मुच्चति, यश्च अनद्गानां सिद्धानामुषरि रागवान् 

न तस्य कीर्तिं भवति इति भावः । उल्वणशत्यरिराशेषशरीरपरिकर निराचर, न 

पदमिन्दीवरघ्रणाक्कोमलमुजल्तायाः सरभसा्िङ्गनानामिति कैकसेयम्। कीरतिंपत्तिवरा 

करि कुर्यती। इति अमुना प्रकारेण कैकसेयं केकस्या अपदं न्तं राक्षसं अनमिनन्द- 

न्तीति । इतीति किमू । हे उल्वणशल्यशिराशेषररीरपरिकर उव्वणानि उत्क्यानि यानि 

रास्यानि अस्थीनि रिराश्च नहारवस्ताभिसपलक्षितो अशेषः समग्रः रारीरस्य कायस्य 
परिक्ररः परिच्छदो यसय तस्य संबुद्धिः हे तथा) अरे निशाचर निशायां रात्रौ 

चरति पर्यटति स निदाचरस्तसय संबुद्धिः । मे मम सरभसाचिङ्गनानां वगेनोपगूहु- 

नानां पद् स्थानं त्वं न मवति । क्थभूनायाः मे । इन्दीवरण्रणालकोमलभुजल्तायाः 

इन्दीवरं नीलोघ्लं तख प्णालो नारसद्रत् कोमले सुकुमारे मुजक्ते वाहुवछयौ 

यस्याः सा तथा तखाः । अत्रापि व्यद्गयं वतेते । यः पुमान् मायामिथ्यानिदानशल्यत्न- 
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रिङ्गनानाम्' इति केकसेयम्, “उदीर्णोदकोदरगदगखितिसुरतव्यवसाय, 
सागराख्य) न क्षमथिरपरिवितकामसूत्रायाः काकिलादिकरणोदाहरणानाम्ः 
इति प्रचेतसम्, 'अतिविदितचापल्कुरुपरसूत वात, न दयितः सिरनायक- 

यमण्डितकायो भवति, अनु च निलाचरो राचिभोजी मवति, तख कीतिनै भवति । 
उदीर्णोदकोदरगदगितघुरतव्यवसाय सागरालय, न क्ष॒मधिरपरिचितकामसूत्रायाः का- 
किलादिकरणोदाहरणानामिति प्रचेतसम्। कीतिपर्तिवरा किं कुर्वती । प्रचेतसं वरुणं अन- 
मिनन्दन्ती अश्लाध्यमाना । इतीति किम् । हे उदीर्गोदकोदरगदगक्ितसुरतव्यवसाय 

उदीणै उत्कट उद्विक्तो योऽसौ उदकोद्रगदो जलोदरव्याधिस्तेन गितो विनष्टः सुर- 
तस्य मेधुनस्य व्यवसायो व्यापारो यख स तथा संबुद्धिः । अरे सागराल्य सागरः समुद्र 
आलयो गहं यस सख तस्य संबोधने । काकिलादिकरणोदाहरणानां मम त्वे क्षमः समर्थो 
न भवसि परावतिंतदेहयोदम्पलयोरपि(भि)प्रयोगः काकिलमुच्यते, तदादिर्यैषां चुम्ब- 
नभूषणञआवर्तेननिवर्तनप्रवेशादीनां तानि काकिलादिकरणानि च, तानि उदाहरणानि 
दृष्टान्तवचनानि तेषां काकिलादिकरणोदाहरणानां त्वं क्षमः समर्थो न भवसि । कर्थ- 
भूतायाः मे । चिरपरिचितकामसूत्रायाः चिरं दीधेकाटं परिचितं पररिचयोऽभ्यासः 
कामसूत्रे कुकोकादिशाघ्ने यस्याः सा तथा तस्याः । अत्र व्यङ्ग्यम् । यखोदकोदरव्या- 
धिना पुनः पुनर्ज॑ल्(नम)रोगेण व्याख्याने क्रियमाणेऽपि उदकपानं न भवति, तथा च- 
रोभनरतं निजात्माचुरागो यख न मवति, अतु च सागरसय लक्ष्मीविषयख आक्यौ 
भवति निग्रन्थो न खात् , कामं अतिशयेन जिनसे परिचयो न भवति, प्रगतिप्रण- 

टचेताश्च विषयव्या्रतचित्तश्च भवति, तस्य कीतिने भवति इति भावः । अतिविदि- 
तचापलकुलप्रसूत वात, न दयितः स्थिरनायकसमागमार्थन्याः ग्रीतिविपिताना- 
मिति मभखन्तम् । कीतिपततिवरा पुनश्च किं कुवैती । इदयमुना प्रकारेण नभखन्तं वायं 
अनभिनन्दन्ती अश्षमाना । इतीति किम् । हे अतिविदितचापलकुलप्रसूत अत्िरायेन 
विदितं विद्यातं चापलं चपलत्वं यसय कुल्ख तत् अतिविदितचापल्कुछं तस्मिन् प्रसूतः 
संजातः तख संबोधनं है अतिविदितचापल्कुल्पप्रूत । हे वात वायो । तवेमे 
प्ीतिषिकषितानां प्रेमपषृत्तीनां दयितः प्रियो न भवसि वहभो न भवसि । कथंभूतायाः 

मे । स्थिरनायकसमागमाथिन्याः स्थिरस्य निश्चल नायकस्य मतुः समागमः 
प्रा्तिलसयार्भिन्याः प्रयोजनवदलयाः । उक्तं च--“अज्ज जि आया कष्ट गया णिहस उह 
डकरिसडणेह । बन्धिणर हि जिनं पडड जिणसासन कडणेह् ।॥ अत्र व्यङ्गवस् । यः पतिः 
श्वापल्कुलग्रसूतो भवति नटविटपा(टा)दि कुखुजन्मा मवति, अनु च स्थिरो न मवति, 
समख समतापरिणामल आगमः सिद्धान्तो अध्यात्मा अर्थी न भवति, तस्य कीतिने 

^ {अ 
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समागमाधिन्याः भ्रीतिविरसितानाम्" इति नमखन्तम्, “अनवरतमधुपान- 
परिच्युतमतिप्रकाश्च वित्तदा, न गोचरश्चतुरोक्तिुधारसाखादविस्फुरित- 
श्रवणाञ्खिपुरायाः सदहदारापगोष्ठीनास्ः इति नरकूबरपितरम्, (अनुचित- 

चितोपकण्ठपीठ हितिकण्ठ, न माजनममङ्िनिचरितरायाः प्रथुजधनसिदास- 
नारोहणानास्ः इति एत्तिवास्तसम्, 'अनिष्टकुषठद्रवद्रतचरणनख चण्डम्- 

यूख;, न प्रमुः प्रसभपुण्यप्रमावरम्यसतमोगायाः करसवाहनयुखानाम्' इति 

भवति इति मावः । अनवरतमधुपानपरिच्युतमतिग्रकाशच वित्तेश, न गोचरश्चतुरोक्तिसु- 
धारसाखादविस्फुरितश्रवणाञ्जलिपुरायाः सदहालापगोष्ठीनामिति नलकरूबरपितरम्। कीर्ति- 

पर्तिवरा पुनश्च किं कुर्वती । इदयमुना प्रकारेण नलकूवरपितरं धनदं अनभिनन्दन्ती 

सअकश्मघमाना । इतीति क्रिम् । अरे अनवरतमधुपानपरिच्युतमतिप्रकाश अनवरतं 
निरन्तरं मधुपानं मव्ाखादनं तेन परिच्युतः परिभ्रष्टो मतिग्रकारो बुद्धिचमत्कासे 
यसय स्तथा तस्य संबोधनं हे अनव्रतमधुपानपरिच्युतमतिगप्रकाश । दे वित्तेश 
गृह्यकेश्वर, त्वं मे रह्ालापगोष्ठीनां गोचरो विषयो गम्यो न भवति मया सह साधर 
आकपो सिथोमाषणं तख गोष्ठयो नानोक्तिस्थानानि सदहालपगोष्टयस्तासां सदाल- 
पगोष्ठीनाम् । क्थ॑भूतायाः मे । चतुरोक्तिखवारसाखादविस्फुरितश्रवणाङ़टिपुरायाः चतु- 

रोक्तयश्वतुराखापाः । वक्रोक्तय इव्यर्थः । ता एव् सुधघ्रारसः पीयूपम्रवाहः तदाखादने तदनु- 

भवने विस्फुरितौ श्चवणाज्नल्पुटौ कर्णान्नल्पुय यस्याः सा तस्याः । अच्रापि व्न्ननी- 
यम् । यो यतिरम्त्िकमत दीश्षितवन्मयपायी भवति तख बुद्धिप्रकासो न भवति, चतु- 

राणां विदुषां उक्तिरसास्रादाय विस्फुरितो ना श्रवणेषु दिगम्बरेषु अज्नटिपुटं न व. 

घ्राति तस्य कीति भवति । अनुचितचितोपकण्ठपीर रितिक्रण्ठ, न भाजनममद्िनिचरि- 

त्रायाः प्रृ्ुजघनसिहासमारोहणानामिति कृत्तिवाससम् । कीतिपतिवरा पुनश्च किं 
कुर्दती । इयसुना भ्रकारेण कृत्तिवाससं श्रीसहादेवं अनभिनन्दन्ती अश्मघयन्ती ! 

इतीति करिम् । अरे अनुचितचितोपकण्ठपीट अनुचिता अयोग्या या चित्ता मुतकाभि- 

स्तस्या उपकण्ठे समीपे पीठमासनं यस्य स तस संबोधनम् । हे रितिकण्ठ नील्मीव घं 

मे प्रधुजघनर्सिदासनारोहणानां भाजनं पात्रं न भवति प्रु विस्तीध यत् जघने 
खी क्यग्रभागस्दे व सिंहासनं हरिविष्टरं तस्यारोहणानाम् । कथेमूताया म । अमटिन- 

न्वरित्रायाः निर्मलाचारायाः । अच्रापि व्यङ्गम् । योऽनुचितादयपविच्रस्थाने उपतिष्टन् 

खाध्यायादिकं करोति कण्टे कक्षश्च भवति, यस्य च चारित्रे अतीचारो सलगीति, 

यश्च पृधुजघनानां िद्ानामासनेषु पर्वतादिस्थानेपु आरोहणं निवासं न करोति वन- 

वासी न भवति, तल कीतिं भवति । अनिष्टकुष्द्रवद्वतचरणनख चण्डमयूख, न प्रभुः 

प्रसमपुण्यग्रमावलभ्य संभोगायाः करसंवाहनखखानामिति इरितवाहवाहनम् । कीर्तिप- 
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हरितवाहवाहनम्, “अक्षयक्षयामयसंशयितजीवित बुधतात, म दरणमग-, 
भितयुखसोमाग्बमामितजन्मलम्ायाः परवन्धनिधुवनविधीनाम्' इति नि- 
रादशेम्, जवतानकाठायसतकिकाङृतिखठतिमसकदेश हृषीकेश, न स- 
मीपमदयकचग्रहुय्रहिरविगरहायाः कुरिल्छुन्तराविरविरोचनुम्बनानाम्' 

तिवरा पुनश्च कि कुर्वेती । इदयसुना प्रकारेण हरितवाहथाहने हरिताः श्युकपक्षसमान- 
वणौ वाहा अश्वा वाहनं युग्यं यख स ते श्रीसूर्य अनभिनन्दन्ती अश्छाषयन्ती । इतीति 
किम् । अरे अनिषटरषटद्रवदतचरणनख अनिष्टमनभिकषितं यत् कुष्ठे पापरोगः तख 
द्रवेण पूयादिना हता नश्य चरणनखाः पादपुनर्भवा यख स तख संबोधने हे 
अनिषटकुषट्वहेतचरणनख । चण्डासीव्रतरा मयूखाः किरणा यस्थेति स चण्डमयूखसख 
संबोधनं हे चण्डमयूख । लं मे मम करसंवाहनषुखानां हस्ताभ्यां परादमर्दनशातानां 
ममुः खामी न मवति । कथभूतायाः मे । प्रसभपुष्यप्रमावरभ्यसंमोगायाः प्रसभ 
विरिष्टख पुण्य छमकमैणः प्रमावेण माहात्म्येन लभ्यः प्राप्यः संमोभो निधुवनसं 
यसयाः सा तथातद्याः। अत्र व्यङ्गयस् । यः कुष्टी भवति तख चरणं चारित्रं नखमाः 
चरमपि न भवति, मघुरवाक्येर्लोकानां सुखं न ददाति तेख कीर्तिम भवति । अक्षयक्ष- 
यामयसंरयितजीवित बुधतात, न दारणमगणितसुखसौभाग्यभाषितजन्मरप्नायाः प्रव- 
न्धनिधुवनविधीनामिति निशादरम् । कीर्तिपतिषरा पुनश्च किं दुवैती । इति अपना 
प्रकारेण निशादरो चन्द्रं अनभिनन्दन्ती अश्नाध्यमाना । इतीति किम् । अरे 
अक्षियक्षयामयसंशयितजीवित भक्षयोऽविनश्वसे योऽसौ क्षयामयः क्षयसोगस्तेन 
संशयिते संदेह प्रापितं जीवितमायुर्य॑ख स तख संबोधनं हे अक्षयक्षयामयसंर- 
यितजीवित । हे बुधतात बुध रैहिणेयख तातः तख संबोधनं हे बुधतात । लं 
मे प्रबन्धनिष्ुवनविधीनां सरणं न भवसि प्रवन्धेन वीयेसम्मेन निधुवें मनं 
तस विधयः कारणानि प्रबन्धनिधुवनविधयस्तेषां हरणं गृहं न मवसि । कथं 
भूतायाः मे । अगणितसुखसोमाग्यभाषितजन्मर्मायाः अयितं अमर्यादाभूतं य. 
स्छखं सौभाग्यं मापितं आदिष्टं जन्मर्मे उद्यति यखयाः सा तद्या: । अत्र 
वयङ्गयम् । यो सुनिः क्षयवान् योगवान् भवति, यश्च संशयितजीवित आह्यरप्राप्तौ यख 
संदेदो भवति, परचियां एत्र चोत्पादयति, प्रबन्धानां महाधुराणादिशाद्लाणां निधुवन- 
विधीन् वाचनादिविधीन् न जानाति, निशायां रात्रौ दोषवांश द्द्यते, तख कीरति मवति 
कीत सटां सुखं सौभाग्यं न प्रप्नोति । अदतानकालायसतटिकाङृतिखलतिमस्तकदेश 
हृषीके, न समीपमदयकचग्रहम्रहिपिग्रह्वायाः कुटिर्कुन्तलविलविल्येचनचुम्बना- 
नामिति सुढृन्दम् । करतिपधिवर पुनश्च किं ऊुवेती । इति अमुना प्रकारेण सुकुन्दं 
शरीनारायणं अनभिनन्दन्ती अश्चाघयन्ती । इतीति करिम्) चरे अवतानकालयपत 



८१ कान्यमाल । 

, इति मुकुन्दम्, “भविररगररोष्टसहटपनजारु सुजङ्गमरोकपार, न संगमा- 
गमनमनदकस्पसंकल्पितप्राणितायास्ुण्डीराधराम्रतानाम्ः इति कुम्भी- 

नसप्र्ुं॑चानमिनन्दन्ती, मरुमरीचिवी चिनिचयवछयमाना मृगाङ्गनेव, 

छिकाङृतिखलत्तिसस्तकदेश अवताना अधोयुखा या कालयस सहस तलिका 
कटहिका तदाकृट्या तदाकारेण खल्या ठप्तकेशिकरास्या उपलक्षितो मस्तकदेशः 
शिरःप्रदेशो यख पुराणपुरुषत्वात् घ तथा तख संबोधनं है अवतानकालयसतलि- 
काकृतिखरतिमस्तकदेश । हे हृषीकेश हे नारायण । त्वे मे कुरिरूकुन्तखविरुविखोचन- 
ुम्बनानां समीपं निकटवर्ती न भवसि कुटिलाः परदाकुसपवत् वक्रौभूता मे कुन्तला 
केशास्तैराविरे मिरिते विरोचने नयने तयोश्चुम्बनानि वक्र संयोगाः तेषां तथो क्तानाम्। 
कथंभूतायाः मे । अदयक्रचग्रहयहिर्विग्रहायाः अदयं दयारहितं यथा भवति तथा 
कचग्रहे हसद्रयेन कन्तलग्राहे प्रहिखे अतिनिरवैन्धो विग्रहः शरीरं यस्याः सा तथा 

तस्याः । अन्न व्यङ्ग्यम् ¦ यो मुनिवौधक्ये खल्वाटमस्तकः सन् दीक्षावान् न मवति, 
तारुण्येन तपो न गृहाति, हषीकैरिन्दरिथेः प्रभूतो योजितो भवति, केरोत्पाटने रोच. 
करणे रङ्गवदम्रुवो पातयति, विरिष्टलोचटशवने अङ्ष्टतजनीग्रहणे समथ न मवति 
तस्यापि कीर्तन भवति। अविरर्गरलोष्सछपनजाल भुजह्मलोक पाल, न संगमागमनम- 
नल्पक्रत्पसंकल्पितप्राणितायास्ुण्डीराधरश्तानामिति कुम्मीनस प्रभुम् । कीतिपतिवरा 
पुनश्च किं कुवैती । इयमुना प्रकारेण कुम्भीनसग्रमुं धरणेन्द्रं नागराजं अनभिनन्दन्ती 

अछषयन्ती । इतीति किम् अरे अविरलगरलोष्टसरहटपनजार अविर टेन अविच्छिन्न 

गरछेन विषेण उ्सत् उन्नमत् रुपनजाल सहखफणगण[न] सुखसमूद्यो यसय स तथा 
तख संबोधनं विधीयते हे अविरर्गरलोसष्टपनजाल ! हे भुजद्रमयोकपाट हे शोष- 
नाग । त्वे मे त॒ण्डीराधराग्रतानां वुण्डीरं पञ्विम्बफलं तथाकारौ यावधरौ दन्त॒वाससी 
तयोरख्रतानि पीयुषापानक्रानि तेषां ठण्डीराधरागरतानां संगमागमनं संगमं प्राक्षिनं 
भवति । कथंभूतायाः मे 1 अनल्पकत्पसंकल्पितप्राणितायाः अनल्पकत्पेषु असंख्ये- 
यप्रल्यकालपयन्तेषु संकल्पितं नैमित्तिकरादिष्टं प्राणितं जीविते यस्याः सा तथा 
तखाः । अव्र व्यद्कवम् । यो मुनिमेधुरभाषी न भवति, मुखात् पिषवत्केटुकानि वचनानि 
वधैति, अनु च मुजङ्गमलोकान् कामुकान् पाल्यति, तस्यापि कीतिं भवति । कीति- 
पतिवरा केव अययापि स्थित्ति न वधराति । खमाद़नेव सृगभा्यव । कथमत स्रगाद्ना । 
मरुमरीचिवीचिनिचयवन्यमाना मरुमरीचिग्धेगतष्ण तखा वीचयः कृद्टोखस्तार्सां 

निचयः समूहस्तेन वद्यमाना प्रतायमाणा । पुनश्च कीतिपतिवरा कैव स्थित्ति न 
(~ ह (न बध्राति ! [वेसुमतीपते्तिरिव वदमती प्रवी तस्याः पते राज्ञो मतिवुद्धिरिव ।] 

१. आद्दोपुस्तकेषु तु भुनेर्मनीषेव वुद्धिरिव वुद्धिर्यथाः इति पाठ आसीदिति तं 

रेखकभरमादजं मत्वा योग्यतया पूरितोऽसाभिः. 
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पदपत्यवसितसख वसुमतीपतेमंतिरिव, निखिरमख्विल्योन्मीरितान्तरा- 
रोकरोचनस सुनेमनीषेव, च न कचिदययापि बधाति यितिम् ॥ 

यस्य॒ च सुकरृतिनक्तषपतपनकरकारमीरकेसरारुणितस्तुतियुखरसुरयो 

षिदलकवल्यादा विदितादुदयाचख्दरीसंदोदादचर्दरीसंदोदवदमृतापगाप- 

वाहापहसितयशःफनपरर्पाण्डुयोपलान्तराख्देशादा सेतुबन्धमेखरकृरक्र- 

दरान्भेखराकुख्कुदरनिटीनकिन्नरीगणमीयमानदयादमनियमनामञुचिपञ्च- 

कर्थमूतसख वद्चुमतीपतेः । पद्प्रयवसितख राव्यभ्रष्टय । पुनश्च कीतिपतिवरा केव 
स्थिति न बधाति । सुने्मनीषेव योगिनो बुद्धिरिव । केवलन्नानमिवेर्थः । कथंभूतख 
सुने: । निखिलमल्विल्योन्मी टितान्तराखोकलोचनसय निखिकाश्च ते मलािषष्टिप्रकर- 
तयस्तेषां विख्ये विनाशे उन्मीलितान्तरस्प्रादुभूतं अन्तरालोकलोयनं केवरन्ञानं 
यख स तथा तख । उपमारुकारान्तर्दीपकारुकारः ॥ 

यस च श्रीशदत्ताचायैसख सुकृतिनो विशिषटपुण्यवतो विरिष्टविदुषो वा गुणविनज्- 
स्मितानि गुणप्रसरान् जनपदगोप्यः अनेकदेरस्थितगोपाङ्गनाः गायन्ति गानं कुर्वन्ति । 
कथं गायन्ति । आ मयोदीकृल अभिव्याप्य वा । आङ् मर्यादाभिविध्योः" पथैपाङ्योगे 
पञ्चमी भवति इति ज्ञातव्यम् । कस्मात् । उदयाचख्दरी संदोदात् पूर्वदिकरिस्थतो- 
दयाचरगिरिगुहासमूहात् । कथंभूतात् उदयाचर्दरीसंदोदात् । तपस्तपनकरकादमीर- 
केसरारुणितस्वुतियुखरखरयो षिदल्कवलयात् तपो द्वादशविधं तदेव तपनः श्रीसूै- 
च्िभुवनद्योतकारकत्वाते तस्य कराः किरणास्त एव कादमीरकेसराणि बाह्ीकदेशङु्क- 

मनितैररुणितानि रज्ञितानि रद्ितानि स्तुतिसुखराणां स्तवनवाचालानां सुरयोषितां 
देववहनभानां अल्करवर्यानि मस्तकाम्नन्थितचूरणैकुन्तलमण्डलरनि यस्मिनरुदयाचख्दरीसं- 
दोहे स तथा तस्मात् । [पुनः कथंभूतात्] उदयाचण्दरीसंदोदहात् । विदिता 
त्रिमुवनविख्यातात् । पुनश्च जनपदगोप्यो गुणविजम्भितानि कंथं गायन्ति । भ 
मयोदीङृ अभिव्याप्य वा । कसात् । आ सेतुबन्धमेखल्यढुल्कुहरात् सेतुबन्धो 
नाम दक्षिणदिकपवत[स्त]सय मेखलः कटिन्यस्ताघां कुलं समूहृस्तसय कुहरं विवरं 
गुहेयर्थस्तस्मात् । कथंभूतात् सेतुवन्धमेखलाकुल्छुदरात् । अचलदरीसंदोहवदश्र- 
तापगाप्रवाहापहसितयकःफेनपरछ्पाण्डुरोपलान्तरालदेशात् अचलः सेतुबन्धनम 
पर्वैतस्तय दयां गुहासासां संदोहवत्् अश्ठतापगाप्रवाहा गगनणप्रपूरासानपहसन्ति 
तिरस्कुवन्ति इत्येवं शीलानि यानि यांसि पुण्यगुणकीर्तनानि तेषां (2) फेनपरलानि 
डिण्डीरमण्डलानि तद्त् पाण्डुराः श्वौ उपलान्तरार्देशाः रिकनामभ्यन्तरप्र- 

देखा यस्मिन् सेुबन्धमेखलकुर्कुहरे तत्तथोक्तं तस्मात् पुनश्च जनपद्गोप्यो गुणविज- 
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मादिगीतवाचारकन्दरादा मन्दरधराधरनितम्बाद्धराधरनितम्बाडम्बरख- 

पुरपथप्रखानमन्थस्तिगतिकीतिमन्दाकिनीतरङ्दन्तुरदरवदनाच्ा ठहिनरै- 
लचूखकाचक्रवाखाच्चहनद्र्चूरुकाचक्रवाङख्विलखक्ताच् गायन्त युण- 

विज॒म्भितानि जनपदमोप्यः | 
स भगवान्पुण्यपानीयवरषीं कोऽप्यपूवैः पन्य इव् विनतविनेयजनसस्य- 

प्रसराः पुरखानीयद्रोणद्ुखकवरिकमसंयहनिगमम्रामविश्वंमराः सममिन- 

गमितानि कथं गायन्ति । आ अभिव्याप्य आ मयौदीकरय ! कस्मात् मन्दरधराधरनित- 

म्बात् अस्ताचख्पर्वततटत् ! कथंभूतात् सन्दरघराधरनितम्बात् । मेखल ङकुल्कृहर- 
निटीनकिन्नरीगणगीयमानदयादमनियसनामद्धचिपन्चमादिगीतवाचाटकन्दरात् मेख- 

रखनां कटिनीनां कुलानि सपाः तेषां कुटराणि विवराणि तेषु निलीना उपविष्य याः 

किन्नयों देवाङ्नाविनेषास्तासां गणेः समूहैः गीयसानानि गानं प्रल्यानीयमानानि दयां 

कारुण्यं दमो जितेद्धियत्वे नियमाश्च प्च महावतानि राचिभोजनवजनष्ष्ानि नाम 

च श्रीसुदत्ताचायं इति तेः शुचीनि पथित्राणि यानि प्रमान्त(दि)रयगगीतानि तैर्वाचाय 
वाचालाः कन्दरा गुह्या यस्य मन्द्रधराधरनितम्स्य स तथा तस्मात् । पुनश्च जनपद्- 

गोप्यो गुणविजम्भितानि कथं गायन्ति । आ मयादीकरटय अभिव्याप्य चा । कस्मात् । 
आ वुहिनरेख्चूलिक्राचक्रवाखत् नुहिनशस्पे हिमाचख्पवतस्तस्य चदिकाचक्छ््ाठं 
रिखराणां मण्डलं तस्मात् तुहिनशेष््वटिकाचक्रवाखत् ¦ कथंभूतात् तुहिनशख्चुलि- 
काचक्रवालात् । धराधरनितम्बाडम्बरस्थपुटप्रथप्रस्थानमन्थरितगतिकीर्तिसन्दाकिनीत- 

रङ्गदन्तुरदरवदनात् धराधरं हिमाचल्पर्वेतख ये नितम्वास्तटानि तेषामाडम्बर 

आयोपस्तसिन् स्थपुट उच्नीचो योऽसौ पन्था मार्मस्तस्य प्रस्थानेन प्याणेन मन्थरिवा 

मन्दगमना गतिर्ममनं यस्याः सा चारौ कतिः पुण्ययुणवर्णनं सेव मन्दाकिनी गद्ानदी 

ञरैलखोकयमार्गत्रययासित्वात् तस्यास्तरद्मः कष्टोखः स्यादसतीद्यादिलक्षणाक्तर्दून्तुराणि 
उत्नतदन्तानि द्रवदनानि गुदामुखानि यस्य तुहिनश्ल्चृल्िकाचक्रवाखख तथा 
तस्मात् । कथंभूतानि युणविजुम्मितानि । तुहिनशल्चृलिक्राचक्रवाखविखसरीनि तहिन- 
रेखो दिमाचर्पतस्तसख चूलिकाः शिखराणि तासं चक्रवायेषु मण्डटेपु विलसन्ति 
उश्टसन्तीयेवंशीखनि तानि तथोक्तानि चकार । उक्तसमुच्चयार्थाखकारः ॥ 

स जगलसिद्धो भगवान् इन्द्रादीनामाराध्यो ज्ञानातिशयतवात् उद्याने राजपुरनगर- 
संबन्धि उद्यानं [नन्दनवनमपदयत् दद्य इति क्रियाक्रारकसंवन्धः । स भगवान् 

किं कु्वीणः सन् वनमपरदयत् । विह्रमाणः पर्यटनं कुर्वाणः । कि कुर्वन् विदह्रसाणः । 
पुरस्थानीयद्रोणसुखकावेटिकरंग्रहनिगमम्रामविश्व॑मराः सममिनन्दयन् पुरं परिखावपरप्र- 
तोकिकाप्राकारादिसमन्वितं राजाघिष्ठितं च स्थानीयं च जष्टुशताग्ामप्रतिवद्धं नगर- 



१ आश्वासः] यरसिरक चम्पूकाव्यम् । ८९ 

न्दयन्विहरमाणः, प्रणतसकरदिक्परमौलिमण्डनीमवचरणनखरलोत्करः,. 

कैशिचरणकरणनयनिरूपणगुणहारविहितहदयमूषणेः कैथित्समसतश्रुतध- 
रोद्धरणधृतादिपुरषथिषणेःकैथिस्पुराण पुरुषचरितविचारचातुरीयश्चचिवचन- 
सुमनोविनिर्मितावतंसमूषितमव्यशरोत्रः कैश्चिदामितरतकैकरकंशोदकवितकौ- 

विरोषः, द्रोणमुखं च चतुःरातमरामग्रतिबद्धम्, कावैरिकं च द्विरतप्रामग्रतिबद्धम्, संर 

टश्च दशम्रामप्रतिबद्धः, निगमग्रामाश्च मक्तमामाः कथ्यन्ते तेषां संबन्धिन्यो विश्वंभरा 
भूमयस्ताः कर्मतापन्नाः समभिनन्दयन् आनन्दं प्रापयन् । कथेभूताः विश्वभरा: । 
विनतविमेयजनसस्यप्रसराः चिनता नग्रीमूता ये विनेयजना भव्यप्राणिनस्त एव सस्या- 
नि धान्यानि तेषां प्रसरो व्या्चियौस॒ पुरादिविश्वभरातास्तथा । स भगवान् कथंभूतः । 
पुण्यपानीयवषीं पुष्यमेव पानीयं जलं अगतं जगतां जीवनत्वात् तद्वेति क्षरतीत्ये- 
वंरीलः पुण्यपानीयवर्षी । कोऽपि अनि्वैचनीयोऽपूर्वोऽभिनवः पजन्य इव मेघ- 
सदशः । स भगवान् अपरं कर्थभूतः । ्रणतसकरदिक्पालमोलिमण्डनीमवच्चरणनख- 
रल्नोत्करः प्रणताः नम्रीभूताः सकलाः समभा ये दिक्पाला राजानस्तेषां मौलख्यः 
किरीयनि श्चूडाकिरीयकेयाश्च संयता मौख्यच्लयः' इति वचनात् तेषां मण्डलीभवन् 
चरणनखरललोत्करो य्य चरणयोनैखा एव रलानि तेषासुत्करः समूहः स तथोक्तः । स 
भगवानपरं कथंभूतः । भूरिमिः प्रचुरः पारासरिभिस्तपखिनीभिरपरेण अनूचानेन सप्रे 

प्रव्ने अधीतिना श्रमणसंधेन ऋृषिमुनियद्यनगारलक्षणेन उपाखमानपादमूलः से- 
व्यमानपादमूलखधोभागः । कर्थभूतेः पारासरिभिः । कैधिद्धिवक्षितेः चरणकरणनयनि- 
रूपणगुणहारविहितहृदयभूषणः चरणकरणं च॒ सम्यकचारिानुष्टानं नयनिरूपणं 
च नयच्छशाघ्चविवरणे गुणाश्च ज्ञनध्यानादयस्त एव हारा मुक्तावस्यसेविंहितानि 
अनुष्ठितानि हृदयमूषणानि वक्षस्थलमण्डलानि येषां पारासरिणां ते तथा तैः । पुनश्च 
कैशिद्विवक्षितैः समसश्रुतधरोद्धरणधृतादिपुरुषधिषणेः समस्तं समं यच्छतं शाघ्च द्रा 
दशाङ्गलक्षणं तदेव धरा मूमिधैरः पर्वतो वा तटुद्धरणे तदुचालने धता आत्मन्यारोपिता 

आदिपुरुषस्य श्रीनारायणसख व्रृषमजिनसय वा पिषणा बुद्धिः पारासरिभिस्ते तथा 
तैः । अपरं कैशिद्धिवक्षितैः पुराणपुरुषनरितविचारचातुरीयद्यचिवचनसमनोविनि- 
भितावतंसभूषितभव्यश्नोत्रैः पुराणपुरषास्तीर्थकचकवतिवलयवासुदेवचिषष्िलक्षणा- 
स्तेषां चरितानि रेतिद्यानि पुराणानि तेषां विचारो विवरणं तख या चातुरैया च- 
तुरता तयोपलक्षितानि शुचिवचनानि पूर्वापरविरोधरदितानि वचनानि तान्येव सुमनसः 
पुष्पाणि तैर्विनिभितानि रचितानि अवतंसाति कणोमरणानि तैभूषितानि शगङ्गारितानि 
भव्यानां रल्नच्रययोग्यानां पुरुषाणां ध्रोत्राणि शब्दमय येस्ते तथा तैः ¦ अपरं 

धिद्िवक्षितैः आत्मेतरतकंककरयोदकेवितक्कविकासयमानमुवनारयच्रपत्रैः आ- 
१२९ 
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-कावंकास्यमानसुवनारयदतपत्रैः कैश्िन्नव्यानव्यकाव्योपदेशकच्छश्च्छ- 
न्दो्छनागच्छदतच्छच्छेकच्छात्रच्छलव्याख्यानमण्डपानीकेः कैश्िदैनदरमै- 
नेन्द्रवान्द्रापिसि(र)रपाणिनीयायनेकव्याकरणोपदिदयमानशब्दाथसेबन्ध- 
वैदग्धीसरिःक्षाङितिरिष्यरोमुपरीपदविन्यासावनीकैरपरैश्च तत्तद्वियानव्यम- 
तिमन्दाकिनीपवाहावगाहगौरितान्तेवासिमानसवासःपरसरैः सितसिचयेखि 

परिमुषरितकपषायकाट्षेधित्रापितद्धिपेरिव मदरहितैः कौोकनदकाननेरिव पर 

तमन आईतमतस इतरेषां जेपिनिकपिलकणचरचार्वाक्रशाक्यानां [च] ये तकौ: म्रमा- 
ण्ाघ्चाणि तेषं क्र्करोदः विषमतरोत्तरविचारस्तसख वितर्को विवरणं स एवाः 

श्रीसूैः प्रमेचकमलनन्द्कारित्वात् तेन विकामानानि स्फुटीकियमाणानि भुवनख 
नैलोक्यख आदयदातपत्राणि हृदयकमलानि येः पारास्षरििस्ते तथा तैः । अप्रं 
कैधिद्िवक्िततैः नन्यानन्यकान्योपदेशकच्छखच्छन्दोञ्छनागच्छदतुच्छनच्छेकच्छाच्चच्छ- 
ननव्या्यानमण्डपानीकैः नव्यानि च आधुनिक्रानि च अननव्यानि च चिरतनानि यानि 
काव्यानि साहिखानि तेषासुपदेशलो व्याख्यानं स एव कच्छः पु्पवारिक्रा तस्य खच्छ- 
स्दोञ्छने यथेष्टावचयस्तदर्थमागन््छन्तो दोकमाना अनुच्छा बहुलाः छेका दक्षतरा भे 
छात्रा अन्तेवासिनसतेः छचानि व्याप्तानि व्याहयानमण्डपानीकानि व्याख्यानस्थान- 
समूहा येषां पारासरिणां ते तथा तेः । पुनश्च कैधिद्विवक्षितैः देन्दजैनेन्द्वान्ा- 
पिस(क)लकपाणिनीया्यनेकग्याकरणोपदिर्यमानरष्दार्थसंवन्धवेदग्धीसरितक्षालितशिष्य- 

सोमुपरीपदविन्यासावनीकैः रेदं इन्द्रेण कविना कृतम्, चन्द्रेण कविना कृतं चान्द्रम्, 
आपिश्टिकविना कृतमापिशलम्, पाणिनीयं च पणिपुत्रकविरचितप्, तानि आदिर्यपां 
शाक्टायनामरकाशछ्रत्छदीनां तानि च अनेकान्यष्टसंस्यानि वहुसंख्यानि वा यानि 
व्याकरणानि तैरपदिरयमानो विगीयमानो योऽसौ दाच्दा्थयोः संबन्धस्तस्य वैदग्धी 

चातु्यता सैव सरित् गद्गानदी तया क्षाटिता निर्मटीकृता शिष्याणां वरिचाधिनां जेसुष्याः 
बद्धे; पदविन्यासमभूमियः पारासरिभिस्ते तथा तैः । अपर पारासरिभिः उपासयमान- 
पादमूलः । कथमूतैरपरैः पारासरिभिः- 1 तत्तद्वियानवयमतिमन्दाक्रिनीप्रवाहावगा- 

हगौरितान्तेवासिमानसवासःप्रसरैः ताभिसतामि जगत्पसिद्राभिज्यातिर्मच्रायुवे दशीपुरप- 
रलपरीक्षागजागमशाटिदहोत्रादिभिः विद्याभिः या्वैरनवयया अकदमय स्फुरदरुण या 
मतिडुद्धिः रैव सन्दाक्रिनी गङ्गानदी बलोक््यमट्पक्षालनसमर्धत्वात् तस्याः ग्रवाहाः 

पुरास्तेषासवगाहेन विद्धोडनेन गौरिता उज्ज्वरीकता अन्तेवासिनं शिष्याणां मानस- 
चासःप्रस॒रा मनोवञ्चविस्तारा यैः पारासरिभिस्ते तथा तेः । अपरे कथंभूतैः पारास- 
रिभिः \ परिसुषितकप्रायकाट्ष्येः परिमुषितं दूरसुच्छिते कषायकाट्भ्यं कोधमानमाया. 
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तिपल्नमित्रेमावः विश्वमरधर्रारवे प्रणतिवभश्रहदण्डरमराङ्ध(रव पारयक्तद् भिः 

कामिनीजनैरिव प्रकरितपररोकागमकभर्नीतियाश्चेसखि मरकारित्चमयोग- 

तीर्थोचोगेरनङ्गभोगेरिव निरुपल्यैधनसमयदिवसेरिव विदृरितरजोमिरसि- 

लोभपापं यैस्ते तथा तैः । अपरं कथंभूतैः ! सितसिचथैरिव डङ्कवधैरिव । यथा हित- 
सिचया हरीतकविभीतकादिकषायरहिता मवन्ति । अपरं कथंभूतैः पारासरिभिः। 
मद्रहितः ज्ञानपूजाङक्जातिबरुखापतेयूपतयोपलक्षणाष्टाविधगवैरहिततैः । अपरं कर्थ- 
भूतेः । चिच्रापितद्विपरिव यथा चिच्रङिखितद्धिपाः मद्रहिता पानरहिता भवन्ति । 
अपर कथंभूतः । प्रतिप्मित्रमावेः प्रतिपन्नो ऽ्गीकृतो सित्रमावो विश्वप्राणिभेत्यं चेत्ते 
तथा तैः । कैरिव | कोकनदकाननैरिव रक्तकमल्वनैरिव ! यथा कोकनदकाननानि अङ्गीकृत- 
सूयमावानि भवन्ति । अपरं कथंभूतैः । प्रणीतविग्रहदण्डः प्रणीतः सम्यगनुष्टितो विग्र. 
दण्डः कायङ्कशो यस्ते तथा तैः । भूयश्च कथमः ! विश्वमरेशवरेरिव यथा विश्वंभरेश्वरैः 
चक्रवरातानः विग्रहं युद्र् दण्डश्च संन्यचाटनं प्रणयन्ति कुर्वन्ति न सुर्सध्यादिकं 
विदधति । भूयः कथमूततैः । परियक्तदोषैः परियक्ताः परिहृता दोषा व्रतातीचारा 
यैस्ते तथा तैः । कथंभूतैः । अमरङ्गेरिव यथा अभराणं देवानामङ्गानि शसैराणि 
परिल्यक्तदोषाणि वातपित्तङरष्मरहितानि भवन्ति । भूयश्च किंविरिष्टैः । प्रकट. 
तप्रलोकागभकामैः प्रकटितः स्पुरयीङृतः परलेकागमे दशाध्यायलक्षणमोक्षशाश्चे काम 
प्रीतिस्ते तथा तैः । भूयश्च कथंभूतैः । कामिनीजनैरिव यथा कामिनीनां वैस्यानां 
जनाः समूहाः परलोकागमे कायुकजनागमे कामे कन्द प्रक्रय्यन्ति । अपरं कथभूतै;। 
प्रकारितदरमयोगतीर्थोयोगेः प्रकारितः प्रकटीकृतः शमे कर्मक्षये योगे च ध्यान- 
रारे बीर्थं च ऊजयन्ता(उनयन्या)दौ उद्योगो उयमो यैस्ते तथा तैः । अपरं क्थ. 
भूतेः । नीतिदाक्चेरिव यथा नीतिश्ञाछ्राणि राजराद्धान्ताः शमे कषेमहेतौ योगे च 
सरन्धसभे तीर्थेषु च सेनापयायष्टादशतीरथषु उथोगमुयमं प्रकारायन्ति । उक्तं 
च--सेनापतिगेणको राजग्रष्ठी रण्डाधिपो मच्नी महत्तरो बलवत्तरश्वत्वारो वणौश्वतु- 
प्रवरं पुरोहितोऽमात्यो महामाहायशदयष्टादस राज्ञां तीर्था भवन्तिः अपरं कथंभूतैः 
निरुपदेपेनिष्पापैः निष्परिणहेवौ । कथेमुतेः । अनङ्गमोगेरिव यथा अनङ्गभोग आकारावि- 
सतारे कदमा्युपलेपो न लगते । अपरं कंमूतैः । विदूरितरजोभिः विद्ते निराछरते 
रजसी ज्ञानद्रानावरणकर्मणी चपलता वा यैस्ते तथा तैः । कैरिव । घनसमयदिवसेरिष 
यथा घनसमयदिवसा मेघकालदिनानि रजोरहिता धरुटीविवजिता भवन्ति । अपरं कथ- 

= न~~ ~~--~---~~------~------~-~---- - -------- ------- ~~ --- 

१. (अनद्जाभोरेरि पि कछचित्पाठ 

१.७. अनर सर्वत्र "करिषि " इत्येव पाठः साधीयाम्परतीयते 
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ठद्रीपदीषैरिव तमोपहचरितमहावादिनीभवादैरिव वीतस्परहामदृततिमिः 
सकरुुमेरिव निसर्मगुणमणयिभिः कुमारश्रमणमनोभिरिवासंजातमदनफ- 
लसङ्खैनिखिरसुवनमद्रान्तरायनेमिमिर्ूरोत्तरगुणोदाहरणमूमिमिर्ध्मारतव- 
षजनितजगदानन्दैः सब्रह्मचारिताकताकन्दैश्चि्रिखण्डिमण्डलीस्तूयमा- 
नपु्याचरणेरन्वाचयीञ्रतकुतिसगीवतरणेरभूरिभिः पारासरिभिरपरेण चा- 

भूतेः 1 तमोपहचरितैः अज्ञानविनाशकाचारैः । कैरिव! अखिच्द्रीपदीपैरिव यथा अखिल- 
द्री पदीपाः श्रीसूयोस्तमोपहवरिता प्वरान्तविध्वंसका भवन्ति । अपरं कथमूतैः । वीतस्प्रहा- 
म्रवरतिभिः वीता विन्य स्णरहाया विष्रयाभिखपषरख श्रृत्तिः प्रवर्तने येषां ते तथा तेः। 
कैरिव । महावाहिनीमवाहैरिव यथा महावाहिनी प्रवाहाः वीतस्पदाश्रतन्यरदहिता भव- 
न्ति । पुनः कथंभूतैः । निसरीगुणध्रणयिभिः निसर्गेण खमावेन गुणेषु दाच्ेषु प्रणयः ग्री- 

विंदते येष् ते तथा तैः । कैरिव । खक्रुमेरिव यथा जां पुष्पमालानां कुसुमानां पुष्पाणां 

गुणेषु तन्तुषु निसर्गेण प्रणयो रचना भवति । पुनः कथंभूतः 1 असंजातमदनपएलस 
असंजातोऽमुत्पन्नो मदनफलखय अपयलक्षणदख सङ्गः संगतिर्यपां ते तथा तः । वाख्- 

ह्यवतैरिखर्थः । कैरिव ¦ कुमारध्रमणमनोभिरिवे यथा कुमारश्रमणानां कुमारदीकषितानां 
मनांसि हृदयानि मद्नफलसङ्गरहितानि रागफलसद्रहितानि भवन्ति । करे विवाह 

कंकणवन्धाभावात् । पुनः कथंभूतैः । निखिलस्ुवनमद्रान्तरायनेमिभिः निखिल्खय 
समस्तस्य भुवनख पथ्वीमण्डलखय मद्र युगपद्रनवरवर्मसुखसमूहसयय अन्तरायख 
विघ्रखय खण्डने नेमिभिश्वक्रधारासद्यौः ! पुनः कथंभूतैः ! मूलोत्तरगुणोदाहरणभूमिमिः। 

मूद्युणाः--पश्चमहात्रतानि पद्चसमितयः पर्चेन्धियनियोधाः लोचश्च षडावदेयकानिं च 
निरम्बरतवं च अल्लानं भूमिशयनं दन्तप्रक्षालनाभावः स्ितमोजनं एकभक्तं च › उत्तर 
गुणाः--उन्तमक्षमादयो दश््ीकसदखाणि द्वाविशतिपरीपदजयश । तेषां उदाहूरणसख 
दृष्टन्तवचनसखय भूमयः प्रथ्वीमण्डसनि ! तद्ुरुपोऽत्र समासः स्थानमूतरिलर्धः । अपरं 
कर्थभूतेः । धमौम्तवर्षजनितजगदानन्दैः धर्मा धर्मोपदेशः स एव अग्धतवपैः पीयूपवधणं 
तेन जनित उत्पादितो जगतां जगति यितमव्यजीवानां आनन्दः परमञखं यस्ते तथा तः। 
पुनः कथंभूते; । सत्रह्मचारिताटताकन्दः सत्रह्मचारिता समानधर्मता सव कता वटी 
स्गमोक्षफल्दायि(य)कत्वात् तखाः कन्दमूलसदराः । पुनः कथमूतः । चित्रशिख- 
ण्डिमण्डलीस्तूयमानपुण्याचरभः चिच्रदिखण्डिनः ममरीचिरह्टिरा अच्रिः पुलस्त्यः 
पुलहः ऋतुः । वरिष्टथति स्तते ज्ञेयाधि्ररिखण्डिनः ॥" इतिश्यककथितास्तेषां मण्डटी 
्रेमिसखया स्तूयमानानि ध्यमानानि पुण्याचरणानि पविव्राचारा येपां ते तथा तेः । 

जपरं कथमूतेः ¦ अन्वाचयीषतकुखतिसगौवतरणेैः अन्वाचयीक्ृतं अप्रधानीषृतं 
ऊुरतिसगेख मिथ्यामाैख अवतरणयुत्पत्तियस्ते तथा तैः । तथैव दिवसे तस्मिनेव 
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नूचानेन श्रमणसंघेनोपखमानपादमूढः, तत्रैव दिवसे तदेव पुरमनुसिसीषैः, 
घनघोरानकखनाकणेनादपयुक्तमनःप्रणिधानः, सतीष्वपि नगरे महतीषु 

(~ अ 

वसतिषु पोराणामतीव प्राणिवधे संरब्धा बुद्धिसितयवधिना बोधेनाववुच्यावधी- 

सितिपुरपवेशः, पूवां च दिशि निवेशितचक्षुःपकाशः; सुरसुरभिकपनद्ला- 
अभागमिव समरिखरदेश्ामोगम्, मृतसिक्तोदयमिव सिग्धदख्वर्यम्, इन्द्र 
नीरकुत्कीरमिव लोचनोष्टासिरीलम्, अन्योन्यविमवसंमावनोद्धटाशयमिव 

आगमनदिवसे चेघ्रमहानवमीदिवसे तदेव पुरं नगरं अवुसिसीधूरवुसर्वुमिच्छुः । 

पुनः कथंभूतो भगवान् । घनघोरानकखनाकर्णनात् घनाः प्रचुरा घोरा भयानका 
आनकानां पटहानां खनाः ऋब्दास्तेषामाक्र्णनात् श्रवणात् उपयुक्तमनःप्रणिधानः 
उपयुक्ता प्रेरितं मनसधित्तख प्रणिधानं चिन्तनं विचारणं येन सर तथोक्तः । अपरं 
कर्थभूतः ! सतीष्वपि विद्यमानाखपि नगरे नगरमध्ये महतीषु बृह तीष वस्षतिषु चैत्याच्येषु 
अवधीरितयपुरप्रवेशः अवधीरितो अनादृतः पुरस नगरख प्रवेशो येन स तथोक्तः । 
किं कृतवा । पू्ै अवधिना बोधेन अविज्ञानेन इति अमुना अकारेण अवनद्ध ज्ञात्वा । 
इतीति किम् । पौराणां नगरौकसां बुद्धिर्मतिः भ्राणिवधे जीववधे अतीवातिश्षयेन 

संरब्धा प्रारब्धा वतेते । अपरं कथंमूतः । पूर्वां दिशि च रेन्यां ककुभि निवे 
चितव्वक्षुःप्रकादः आरोपितलोचनतेजस्कः । समुचयाक्क्रारः ॥ सं भगवानिति । 
स॒ भगवान् पूर्वस्यां दिशि उद्यानं [नन्दनवनं अपरश्यदवलोकते स । इति 
क्रियाकारकसंबन्धः । कथंमूतमुघानम् । समरिखरदेशाभोगम् समो भिन्ररहितः 

िखरदेशख वचूलिकाप्रदेरसखय आभोगो विस्तारो यख उदानस तत् समि- 
खर देशाभोगम् । पुनश्च कथंभूतं उदानम् । उसमक्षते--सुरखरभिल्पनद्यूना्रभाग- 

मिव सुराणां देवानां घुरभयो गावः सुरभयः कामधेनवसतासां लपनेर्मुखेदधैनश्छेदयित्वा 
चविंतोऽग्रभागः दिखरभागो यसय तत्तथोक्तम् । अपरं कथंभूतम् । ज्िग्धद्ल्वलयम् 
ल्लिरधानि चिक्कणानि दलानां पणानां वलयानि मण्डनानि यख तत्तथोक्तम् । अपरं कथं 
भूतमुद्यानम् । उस््रेक्षते--अश्रतसिक्तोदयमिव अमरतेन सुधया सिक्त उक्षित उदय उत्प- 
त्तियेख तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । लोचनोष्टापिटीलम् लोचनानां नेत्राणञ॒ष्टातिनी 
आनन्दजननी टीला शोभा यख तत्तथीक्तम् । पुनः कथमूतम् । उस्मेक्षते-- 

इन्द्रनी ल्कुत्मीलमिव इन्द्रनीलो नाम मणिर्मघवणा भवति तख कुत्कीलः पर्वैतस्तद्त् । 
पुनः कथंभूतम् । परस्परव्यतिकरितकिश्षल्यम् परस्परमन्योन्यं व्यतिकरितानि संमि- 
छितानि किञ्चस्यानि प्टवा यस्य तत्तथोक्तम् । पुनः कथभूतम् । उ्तक्षते-- 
अन्योन्यविभवसंभावनोद्नयाशयमिव अन्योन्यस्य परस्परस विभवस्य धनससं- 
भावनया ददीनेन उद्धर उक्तट आशयोऽभिप्रायो यख तत्तथोक्तम् । पुनः 
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 प्रस्परव्य तिकसरितिकिंखरयम्, अखिखविष्टपोदत्तिस्थानमिव गरमितमरसूतप् 
वधैमानमहीरुदा्भकावस्थानम्, अनङ्गमुनिमण्डलीविहितसहस्वासानुरोष- 
मिव निर्दकितिनिविकाबाधम्, इतरेतरश्रीमत्सरितिमिव सकर्तुरोभार्रम्भो- 
चितम्, अम्बरचरवसनवासकतकुतृहृरुमिव गगनतरोच्छरकुषपरिमरम् , 

असमदयरोघावदिवसमिव प्रसवपरागपिष्ठातितदिग्देवतासीमन्तसंतानम्, 

कथंभूतम् । गभितप्रसूतम्रवधमानमदीरुटामकावश्यानम् गर्मिता अषहुरिताः प्रसूता 
उत्पन्नाः प्रवर्धमानां वद्धि गच्छन्तो महीख्टाणां ब्रक्षाणां ये अक्रा वार्का ट्घुग्रक्षा 

स्तेषामदय्याने सितिर्य॑त्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । उत्क्ते--अखिलबि- 
्रपोत्पत्तिस्थानपिव यथा अखिल समस्तस्य विष्रपलय प्रध्मीमण्डल्ख उत्प 

त्तिस्थानं गभितप्रसूतग्रवर्धमानं भवति । पुनः कर्धमूतम् । निर्दटितनिखिलवा- 
धम् निर्दटिता दृरीकरता निखिल लोकस आवाधा दुःखं येन तत्तथोक्तम् । पुतः 
कथेमूतम् । उ्मेक्षते--अनद्रसुनिमण्डलीविहितमटसंबासावुरोधमिव अनद्य आकास- 
स्य संवन्धिनो ये मुनयः सप्तयः आक्राशचारणा वा मृनयस्तपां मण्डी भ्रैणिस्तया 
सह विहितः करतः सहसंवासः संगतिसख अनुरोध आश्भुहो यस तत्तथोक्तम् । युनयो 
यथा परेषां वाधां निरकरुवन्ति, तथेदं वनमपि। पुनः कथंभूतम् । सक्टतुदोभासंरम्भो- 
चितं सकलाः समग्रा ये ऋतवो वसन्तादिपद्कलुवस्तेपां सोमा पु्पफलाद्गुरादिप्रकटता 
तसाः संरम्भ आरम्भस्तस्योचितं योग्यम्) पुनः कथंभूतम् । उतपेक्षते-दइतरेतरध्रीम- 
व्सरितमिव इतरेतरख परस्रसय या श्रीः शोभा तस्यां मलत्सरितं सु(्)मद्रेपसदहितमिच। 
पुनः कथभूतम् । गगनतलोच्छलच्ुषटपरिसस्म् गगनतटे आकराश्लमण्डले उच्छलन् 
उत्पतन् फुटानां प्रसूनानां परिमलो गन्धो यख तत्तथोक्तम् } पुनः कथंभूतम्. । उत्प 
क्षते--अम्बरचरवसनवासकरृतकुतृद्टमिव अम्बरचराणां देवानां वसनानां वच्लाणां 
वासेषु परिमटेषु कृतं विदितं कतृहलं विनोदो येन तत्तथोक्तम् पुनः कथंभूतम् । प्रसव- 
परागपिष्टातक्रितदिग्देवतासीमन्तसंतानम् प्रसूनानां परागो रज्स्तेन पिष्रातकितः पट- 

वासचृर्णसहितछरतो दिग्देवतानां दरिष्ेववधृनां सीमन्तमं तानं कै्वमानसमूहो येन तत्त- 
थोक्तम्। पुनः कथेमूतम् । उस्मक्षते--यसमरयोय्रावदिवसमिव असमशरग्य कन्दर 
उद्याददिवसमिव महोत्मवदिनमिव । अपरं कथभूतसुयानम् प्रसूनमत्ररी भिः पुष्पवक्ररी- 
भिरपचितो जटित उपरितनविस्तारे यख तत्तथोक्तम् कथंमूताभिः प्रतूनमत्ररीभिः 1 
पव पुखान्तराल्विनियताभिः पष्वानां क्रिराक्यानां पुटाः पहवपुराः प्रवाछपोटनानि तपा- 

मन्तरेभ्यो सध्येभ्यो विनिरताः प्रादुभूतासथा ताभिः । उत्येक्षते--अनिमिषयोपितां 
खरपुरन्ध्रीणां अक्कितटकुख्यल्तिदस्तनखद्युक्तिभिरिव अलिकरतटेषरु ललरप्टरपु कुव्रिता 

पोटकिता ये हस्ताः पाणयस्तेषां नखद्क्तिभिरिव पुनरभैवशुक्तास्फोदैरिव । कथभूतानां 



१ आश्वासः) यशसिरकचस्पूकाष्यम् । ९५ 

अरििरकरमणामप्रणयिनीनामगमविरपान्तरितवपुषामनिमिषयोषितामरि-, 
कतटकुञ्रितदस्तनखड्ुक्तिमिरिि पठवपुरान्तरारविनिगेताभिः प्रसूनम- 

ञ्रीभिरुपचितोपरितिनविस्तारम् । आसन्रतरामरापगामिषेकसंगमाद्र्द्धिः 

करमषर्वैरिव सधुकरकुकैरुकटषितवहिःपकारम्, उलुम्भजपापुष्पसंपादि- 
तबलिमीरानमौखिमिव परिणतनागरङ्गसंगतशिखम्, अमिनयागमपरसार- 
मिव ताख्वहुरुव्यवहारम्, धनायतनमिव मन्दारायतनम्, जीमूतवाहनच- 

अनिमिषयोषिताम् । अरिरिरकरव्रणामग्रणयिनीनाम् अरिरिरकरस्य धीसू्यैख 
प्रणामेषु नमस्कारेषु प्रणयिन्यः सञेहिन्यस्तासां तथोक्तानाम् । अपरं कथंभूतानां 
अनिमिषयोषिताम् । अगमविटपान्तरितवपुषाम् अगमान दक्षाणां विषपेषु कटग्रदे- 

रोष अन्तरितामि गुप्तानि वपूषि शरीराणि यासां तास्तथा तासाम् । पुनरपि कथंभूतं 
उद्यानम्। आसन्रतरामरापगामिषरेकर्षगमाद्ररद्धिः कव्मषटल्यवेरिव मधुकरुरैरुत्कटषित- 
वहिःपकारस् । मधुकरछुकैश्रमरसमृहैरत्कङषितः कृष्णवणींछृतो बहिःपरकारो बाह्यप्रदेदो 
यख तत्तथोक्तम् । कर्थभूतेः मधुकरकुः । गलद्धिः कल्मषल्यैरिव पापकणेरिव नरय- 
द्धिः पापलेरैरिव । कसात गरद्धिः । आसच्तरामरापगाभिषरेकसंगमादिव आसन्नतरा 
निकटवर्तिनी या अमरापगा आकारागङ्गा तस्या अभिषेकसंगमात् इव ख्ानसंगमात् इव । 
इवोस्वेक्षायाम् । पुनः कथंमूतम् । ईशानमौरिमिव महेश्रमुङटमिव । कथेभूतम् । 
उञ्जृम्भजपापुष्पसंपादितवलिम् उज्जुम्भाणि विकपिततानि यानि जपपुष्पाणि ओ- 
दृपुष्पाणि (या वनङुखुमानि) तैः संपादित उत्पादितो वलिः पूजा यद्य ईशानमैटेः 
तत्तथोक्तम् । आदिष्टलिद्त्वादत्र पुंस्त्वम् । परिणतनागरङ्संगतरिखम् परिणतानि पक्षानि 

नागरक्गणि सुखश्रियफलानि तैः संगता संयुक्ता शिखा अग्रं यस्य तत्तथोक्तम् । अपरं 
कथंभूतम्। तार्वहुरव्यवदारम् तालनां ताडदृक्षाणां बहुकः प्रचुरो व्यवहारः ग्रवर्तनं यच्च 
य॒स्य वा तत्तथोक्तम् । पुनः उस्मरेक्षते--अभिनयागसप्रसारमिव यथा अभिनयागमय 
भरतशाघ्चस प्रसारसतारवहुख्व्यवहारो भवति द्रुतविरम्वितप्रद्त॑नो मवति । पुनः 
कर्थ॑भूतम् । मन्दारायतनम् मन्दाराणां पारिजातब्क्षाणां आयतनं स्थानं तत् । 

पुनः उद्धक्षते--घनायतनमिव घनस्य मेधस्य आयतनं आकादरामिव । यथा घनायतनं 
सब्दस्य रानैश्वरसखय आरस्य मङ्गलस्य च आयतनं स्थानं भवति । पुनः कथेभूतम् । 

नागव्ीविभवसुन्दरम् नागवद्टीनां ताम्बूललतानां विभवेन घनेन सुन्दरं मनोहरम् । 
पुनः उस्परक्षते-जीमूतवाहनचरितादतारमिव यथा जीमूतवाहन विद्याधरविदोपसख 

चरितस्य चरिचसख अवतारः कथासंबन्धो नागवष्टीनां सपश्रेणीनां विभवेन खन्दरो 
भवति । जीमूतवाहनेन क्रिठ दयाया गरडछ निजरारीरं भक्षितुं दत्तम्, नागास्तु 
रक्षिताः, ण्पाल्यकरिकी कथा वतैते, सा जीगूतवाटनचरित्ात् ज्ञातन्या । पुनः कथंभूतम् । 



९.६ कान्यमार । 

 स्तिवतारमिव नागवह्टीविभवसुन्दरम्, मदनायुधसदनमिव संनद्यमानवा- 
णास्तनम्, मकरध्वजाराधनप्रसाधितगतरमैयूरबहौतपत्रेयि पूगतरुभिः र्याम- 

छितदिक्पाटनिख्यम्; अपि च कचिदक्षोरजारनिजितखजरप्तलपचेकिम- 
(न 

णितदिविजविमानचन्द्रशालस्, कचिछवरीदरोडमरडम्बरचुम्बितज- 
म्बीरासरारम्, कचिदश्त्थोत्थानकृदर्थितकपित्थस्कन्धम्, कचिन्नमेरुचिरा- 

जितराजादनासीनसुरघन्दरीगणगीयमानमनसिजविजयपरवन्धम् , कचित्वे- 

संनह्यमानयाणासनम् संनद्यमानः परस्परं मिटन्ते बाणा वीजव्रक्षा असनव्रक्षाश्च राल्बरक्षा 

यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः उरेक्षते-मदनायुधसदनमिव मदनस्य कन्द्पेसय आयुधसदन- 
सिव आयुधशालमिव । यथा मद्नायुधस्रदनं आरोप्यमाणचापं मवति । पुनः पृश. 
तरुभिर्मवाकन्रक्षेः इयाभलितदिक्पालनिल्यम् दयामलिताः करष्णवर्णीकरता दिक्पा - 

लानां नरेन्द्राणां निखया मन्दिराणि यच्र तत्तथोक्तम् । कथभूतः पूगतरुभिः। मयूरवर्ह- 
तपरैरिव मयूरवर्हणां मयूरपिच्छानां आतपत्रैरिव । मयूरपिच्छश्रीकारिभिरिवेदयर्थः । 
कथंभूतैः मयूरवर्हातिपन्ैः । सकरध्वजाराधनप्रसाधितगतरैः मकरध्वजस्य कन्दर्पस्य 
आराधनाय पूजनविधये प्रसाधितानि रचितानि गच्राणि शरीराणि येषामातपत्राणां तानि 

मदनाराधनप्रसाधितगात्राणि तेस्तथोक्तः । अपरि च सन्ति केचिद्विरोपाः। तानेवाह-- 

क्रचिदक्षोलजाख्निजितखजूरफल्पचेछिमतारुणितदि विजविमानचन्द्रशालम् कचित् क 

सिधिलखदेे । कथंभूतमुदयानम् । अक्षोखानां कर्पैराखानां कन्दरालानामक्षोटानाम् ! 
गर्वैभाण्डानामिव(ति) यावत्. । जालैः समृहनिजितासिरस्छृता ये खजूराः पिण्डखयूर- 
ब्रक्षाः तेषां फलानां पचेलिमता खयमेव पच्यमानता । "पचेः केलिमर् कर्मकर्तरि" इति 
वचनात् । तया अरुणिता अन्यक्तरागसंयुक्ताः कृताः दिविजानां देवानां दिमानानां 

व्योमयानानां चन्द्रशाखः रिरोग्रहाणि यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः क्चिषवलीदलोटमर- 
उम्बरचुम्बितजम्वीरासराख्म् क्रचित् कर्मिसिधित्प्रदेडे ल्वलीदलानां चन्दनटताप- 
त्राणां उहसर उत्कये योऽसौ डम्बर आयोपस्तेन चुभ्विताः स्ष्र्ा ये जम्वीरा दन्त्य 
उव्क्षास्तैरसरालमपयन्तम् । पुनः कचिदश्वत्थोत्थानकरदर्थितकपित्थस्कन्धम् अश्र 

स्थानां पिप्पलानां उत्थानेन ब्रक्षोपरि ब्रक्षोत्पादनेन कदथिताः विडभ्विताः करपि- 

त्थानां मन्मथतरूणां स्कन्धाः प्रकण्डाः दाखावधिस्थानानि यन्न तत्तथोक्तम् । पुन 

क्रचिच्रमेरुविराजितराजादनासीनखरसुन्दरीगणगीयमानमनसि जविजयय्रवन्धम् क्रचि- 
त्कशिधित्यदेरो नमेरणा पारिजातव्रक्षेण विराजितः योमितो योऽसा राजादनः 

कषीरी्रक्षः । क्षीरव्रक्षोपरि नमेररुतत्र इव्यथः । तन्मूटे आप्तीना उपविष्टा याः चुरसु- 
न्दो देवाङ्गनास्तासां गणेन पेटकेन गीयमानः संशब्दायमानो मनतिजस्य कन्दर्पस्य 
विजयग्रबन्धो जगज्जञयनप्रथरक्रो यच्च तत्तथोक्तम् । पुनः क्रचिव्लेचरावतरणपतत्सं- 
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चरावतरणपतत्स॑तानकुम्परसंवकितिपारिजातकतान्तम्, कचित्परमतपश्वर- 
णोपाजितैः सुक्तैरिव मदाफकमदायिमिः पनसपादयैरूपधृतपर्यन्तम्, 
कचिद्रनरक्ष्मीसनमिवासमीयकान्तिजनितनीरदरिदद नसुयानमपदयत् ॥ 

कि च-- 

यद्वन्तगकितिः पुष्येरुपहारमपादरत् । 
तारोद्धासिनभःशोभां बिभत्योवारभूमिषु ॥ ६९ ॥ 

यत्पान्तपटवोष्ठासिप्रसूनच्छनसंचयम् । 

दधातीन्दुमणिचोतिपद्मरागाचरुभचियम् ॥ ७० ॥ 

तानकुम्पछसंवछितपारिजातरतान्तम् कचित्करस्िश्ित् प्रदेशे खेचराणां बिदा 

धराणां अवतरणेन आगमनेन पतन्ति चरन्ति संतानक्रुम्पलानि वृक्षविशोषपष्टवासै 
संवठितानि मिभितानि पारिजातानां नमेरबक्षाणां रतान्तानि पुष्पाणि यत्र तत्तथो 
क्तम् । पुनः क्चित्कस्मिशिल्यदेरो पनसपादपेरपधृतपयेन्तम् पनसपादपैः कण्टकि 
फलबरकषरपशृतपर्यन्तम् उपधृततो व्याप्तः पथन्तः पुरसताद्धमिर्य॑स्य तत्तथोक्तम् । 
कर्थभूतैः पनसपादपैः। महाफलप्रदायिभिः महान्ति वहन्ति फलानि मददति प्रयच्छन्ती- 
त्येवंसीखा महाफल्ग्रदायिन्तैः । पुनः कथंभूतैः पनसपाद्पैः । सुकृतेरिव तीथेकरनामोपा- 
जनदक्षैः विरिष्टपुण्येरिव । यथा सुकृतानि महाफल्प्रदायीनि भवन्ति । कथंभूतैः 

सुकृतेः । परमतपश्वरणोपाजितैः परमतपश्वरणं इच्छानियोधलशक्षणं तेनोपाजितैः खीकू- 
तैः । पुनः कथंभूतैः । कचित्कसिधितप्रदेे आत्मीयकान्तिजनितनीलहरिद्रदनम् आत्मी- 
यकान्यः निजकायतेजसा जनितमुपादितं नीलं छृष्णवणं हरिद्रदनं दिख्यण्डलं येन 
तत्तथोक्तम् । अपरं कथंभूतम् । वनलक्ष्मीस्तनमिव वनश्रीकुचमिव वनलक्ष्मी स्तनं 

आत्मीयकान्या उत्पादितदयामटितदिग्बदनं भवति । उप्पक्षादिसंकरारकारः \ 

किच असि विशेषः । यद्रन्तगचितैरित्यादि । युवानं इन्तानि प्रसववन्धनानि 
तेभ्यो गकितानि अधःपतितानि तै्रन्तगकितिः पुष्पैः प्रसूनैः उपहारं पूजां श्रीसुदत्ता- 
चाययुदिर्य उपाहरत् कु्वेद्रतेते । यद्वनं आल्वालमूमिषुं वक्षसेचनस्थानभूमिषु 
तारोद्धासिनभःशोभां ताराभिश्वन््रायणीभिरुद्धासि उद्धासनश्ीरं यन्नरभः आकरा 

तस्य लोभं उपमां बिभति धरति । यदुद्ाने इन्दुमणिदयोतिपद्चरागाचरुभियं 
दधाति इन्दुमणयश्वन्द्रकान्तमणयज्तर्योतते शोभते इत्येवंीः ईन्दुमणिदयोती 
स चासा पद्मरागमणिपर्व॑तः तख प्रियं शोभां दधाति । तत्कारणगभितं विरेषणमाह-- 
यदुद्यानं कथंभूतम् । प्रान्तपष्टवोछछसिप्रसूनच्छन्नसंचयम् प्रान्तपद्वेषु अग्रप्रवादटेपु 

उष्टंसन्तीव्येवेरीखानि प्रान्तपद्वोषासीनि तानि च तानि प्रसूनानि पुष्पाणि तदछन्नः 
१३ 



९८ काव्यमाख । 

यत्न च मधुकरकुटुम्बिनीनिकुरम्बाडम्बरचुस्न्यमानमकरन्दकदम्बसतम्ब- 

विरम्बितनिजनितम्बिनीबिम्बाधरपानपरवराविरासिनिः सुरतसुखोन्सुख-. 
सुखरपरिखेकत्सखीसखानेकखगप्र्खव्खसुखाविख्यमानफङ्ितिरिसरे,. स- 

मीपराखिभिः स्खर्तिप्रसंख्यानमखसंमुखीनवेखानसमानसे, कितवसह्- 

चरोपरचितकरवायल्यकाखमानमघुमत्तसीमन्तिनीसमालोकनकुतूहुरमिल- 

संवृतः संचयः समूहयोऽपचयो वा यस्य उयानख तत्तथोक्तम् । उपमाक्कारः ॥} 

यत्र च यस्मिन् उद्याने स॒न्दरीजनेन सह छीजनेन सह कामिनो विलासिनः पुरुषा 
रमन्ते कौडां कुर्वन्ति । इति करियाकारकरसंबन्धः । कथंभूते यत्र यसिन्चुयाने । म- 
धुकरकुटम्बिनी निकुरम्बाडम्बरचुम्ब्यमानमकरन्दकदम्बस्तम्बविटम्बितनिजनितम्बिनी- 
विम्बाधरपानपरवशविखसिनि मधुकरा भ्रमरास्तेषां कुटुम्बिन्यो भरमथस्तासां निकुर 
म्बेण आडम्बरेण आयोपतया शब्दगजितया वा चुम्ब्यमानः आखाद्मानो योऽसौ 

मकरन्दकदम्वस्तम्बः मकरन्दस्य पुष्परससय कदम्बः समूहस्तख स्तम्बो युत्मः स 
विकम्बितः असुकृतः उपमानमानीयमानो निजनितम्विनीनां खकीयकमनीयकामि- 
नीनां बिम्बाधरः परक्रतिन्दुकेरीफलसमानोष्ः तख पाने आसादने परवद्ा नाथवन्तः 
पराधीना विलासिनः कामिनो यत्र तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंभुते उद्याने । सुरत्- 
सुखोन्मुखमुखरपरिखेर्त्सखीसखानेकखग्रङ्ृनरखयुखावटिख्यमान फटिति खरः समी- 
पशाखिभिः स्वलितप्रसंख्यानमखसंमुखीनवेखानसमानसे . समीपशाखिसिर्निकयव- 

तिभिक्षेः स्खटितपरसंख्यानं विघरितध्यानं मखसंमुखीनवेखानसानां तापसानां मानसं 

मखे यज्ञे संमुखीनाः तत्रा ये वैखानसास्तपखिनो वानप्रस्थास्तेषां सानसं चित्त 
मखसंसुखीनवेखानसमानसं यत्र तत्तथोक्तं तस्मिन् । क्थेमूततैः समीपश्चालिभिः । 
सुरतदखे रतिकीडासौख्ये उन्मुखा वद्धोकतण्डा सुखरा वाचालाः परि समन्ताव्वेरन्तो 

रममाणाः सखीसखा निजपक्षिणीभिः संयुक्ता अनेका नानाप्रकारा ये विरषपदकोपल- 

क्षिताः खगाः पक्षिणस्तेषां प्रेङ्कन्ति म्रचलन्तीति यानि नखमुखानि तेः अवटि्यसा- 
नानि चुव्यमानानि फलितशिखरामि फल्वदमाणि येषां समीपदाखिनां ते तथोक्तासः । 
पुनश्च कथंभूते यस्मिन्रुयने । कितवसहचरोपरचितकरवाद्यलयलास्यमानमधुमत्त- 
सीमन्तिनी समालोकनकुतूहलमिच्छनदेवताभरायुसककुमविटपिनि कितवसहचर्ूर्तभ- 
तभिरुपरचितं निमितं यत्करवायं हस्ततालस्तसय खयेन क्रियासाम्येन लास्यमाना नद- 
माना या मधुमात्तसीमन्तिन्यो सदे(य)न मत्ताः कापिन्यस्तासां समालोचनकुतृहृटेन 
निरीक्षणविनोदेन मिलन्य एक्रीमवन्लो या वनदेवताः व्यन्तयैस्तासां भरेण मुम्नाः 

१, “विरेषणपच्चकोः इत्यपि पाटः पुस्तकान्तरे. 



१ आश्वासः] यदसिखुकचम्पूकाव्यम् । ९९, 

द्देवतामराभप्रककुमविटपिनि, वरविटपविरङ्कसंकरकोटरोपविष्टवाचा- 
रड्ुकेटकपट्यमानेन ` विरविकररतारोपचाट्ुपारवेन विघट्मानसुनिम- 

नःकपारपुरसंधिषन्धे, विकिरकुरकलर्टवरविरीयमाणकुरवकतसर्युकुरयु- 
्ताफङितवितर्दिकावकिकिर्मणि, चपठकपिसपातट॒प्तमानभरामिनिभैरवि- 
म्रमारम्मसंभ्रमाभिभमिनीभिः परिरम्यमाणनिभृतसरसापराधवहभे, भुजम्. 
रुपुलकवितरणरतकान्तकैतवान्तरायितयुवतिपुष्पावचितिनि, सरर्दरुमस- 

न्रोरिताः ककुभविरपिनः अञैनवरक्षा यन्न तत्तथोक्तं तस्मिन् । अपरं कथंभूते उद्याने । 
वटविटपवि्संकटकोटरोपविष्टवाचारण्कपेटकपन्यमानेन विटविकटरतायेपचाट्पा- 
टवेन विघटमानसुनिसनःक गर पुटसंधिबन्धे विटानां कामुकानां विकटः प्रव्यक्त प्रस्फुथे 

योऽसौ रतायोपः कामक्रीडडम्बरस्तस्मिन् चाटुपाटनं मिथ्यास्तुतिपदुत्वं तेन विघटमान 
उद्धश्मानो मुनीनां भरामरषीणां मनःकपायपुटसय चित्ताररयुगलख संधिबन्धः दिषो 
यत्र॒ तत्तथोक्तं तस्मिन् । कथंभूतेन विटविकटरताटोपचाटुपाटवेन । बरख न्यग्रो- 
धश्रक्षसख विटपः राखा कटपरस्तसय विष्ड्कुः पषवोत्नताग्रभागस्तसख संकटः संको- 
चसषहितो योऽसौ कोटरः आआखास्थितगभैस्थानं तत्र उपविष्टं धितं वाचाटनां 
बृहुग्यवाचां शकानां रक्ततुण्डानां यत्पेटकं समूहः तेन पठमानं उ्वैरद्रीयमानं यत् 
विटविकटरतायेपचाटुपायवं तत्तथोक्तं तेन । अपरं कथंभूते उद्याने । विकिरङु- 
लकलहवशविशीयेमाणकुरबकतर्मुकुरमुक्ताफलितवितदिंकावलिकर्मणि विकिराणां प- 
क्षिणां यत्छुलं समूहस्तसय करदो युद्धं तस्य वशेन हेतुना विक्चीयमाणानि च्ुव्यन्ति 
यानि कुरवबकतरोः शोणाम्लानब्रक्षस मुकुराणि बालकुच्यलानि तेभक्ताफलितं सुक्ता- 
फलसंयुक्तं वितरदिकावलिकर्म वेदिकापूजाविधानं यत्र तत्तथोक्तं तस्मिन् । अपरं 
कथभूते उदाने । चपलकपिसंपातङक्तमानभराभिनि्मरविभ्रमारम्भसंश्रमामिमौमिनी- 
भिः परिरभ्यमाणनिश्रतसरसापराधवछ्मे मामिनीमिः कोपनकलतैः परिरभ्य- 
माण आिङ्गवमानो निश्तो मौनवान् विनीतश्च सरसापराधस्ततकालकृतवहछमादोष 

एवं विरोषणचतुष्टयविरिष्टो वष्टमो य्न तत्तथोक्तं तस्मिन् । कथंमूताभिभामि- 
नीभिः । चपल केपेवानरसय संपातेन आगमनेन छप्तो विनारितो मानभरधित्तस- 

मुत्प्ननेयतिक्षयो यासां भामिनीनां तास्थोक्तास्तामिः । अपरं कथेभूताभिभीमि- 
नीभिः । निर्भरं गाढे यथा भवत्येवं योऽसौ विभ्रमारम्भो मकंटभक्षेपप्रारम्भस्तस्मात् 
संभ्रमो भयं यासां तास्तथोक्तासाभिः । अपरं कथंभूते उदाने । मुजमूलपुलकवित- 

रणरतक्रान्तकैतवान्तरायितयुवतिपुष्पावचितिनि अुजमृटे बहुयूले यद्पुखकवितरणं 
सराब्दपश्चनश्वसंयोगस्तस्िन् रतस्तत्परो योऽसौ कान्तो मता तस्य कैतवेन कपटेन अन्त- 

रायिता अन्तरायं प्रापिता युवतीनां अतिमनोहरल्लीणां पुष्ावचितिः कुखमचुण्नं यत्र 



१०० ` काव्यमाखा । 

म्भसंभूतरुता्लोकततिविनिर्मितास पीनसनिखितपत्रराज्छितोरःखलरम- 
णरसरमसोच्छरदत्ताख्चक्नासु लीखन्दोखा्च विरसन्तीनां विरासि- 
नीनां मुखरमणिमेखराजाख्वाचाटिमवहरूपञ्नमारुपिपहवितविरटवीरुषधि, 
जम्बूकुजकुज्ञगुञ्चव्पारापतपतङ्गसंदीपितमदनमददरिद्रितन्दरीसंमोगहुत- 
वहे,कदलीदकातपत्रोत्तम्मनभारभरितमव्रजामोगसंभावनविकटकुचङुम्भ- 

तत्तथोक्तं तस्मिन् । अपरं कथंभूते उयाने । सरणल्द्रमस्तम्भसंश्तर्तारोक- 
ततिविनिर्भिताश्च पीनस्तनकिखितपत्रलाञ्छितोरःस्थलरमणरसरभसोच्छर्दुताल्चलनाछ् 
लीलान्दोखाञ्च विलसन्तीनां विलासिनीनां सुखरमणिमेखलाजाख्वाचालिमवहल्यपञ्चमा- 
लप्तिपष्वितविरहवीरधि रीलन्दौलासु कीडप्रङ्का विसन्तीनां रममाणानां उत्प- 
तननिपतनानि कुबौणानां विलासिनीनां नवयौवनश्चीणं मुखराणि वाचालानि मणिभि- 

रपलक्षितानि मेखलाजालानि रसनासमूहास्तेषां वाचाल्िमा वाचारत्वं शा्दवहुलतवं 
तेन बहखा द्वियुणीकृता या पचमारभ्िः पश्चमनाम ग्रामरागविेषः सप्तमः खर इति 
यावत् तया पलटविता विरहवीरत् विषङम्भल्ता यस्िन् तत्तथोक्तं तस्मिन् । कथं 
भूताय लीखन्दोखछु । सरलद्रमा देवदारुतरवस्त एव स्तम्भास्तेषु संभूता बद्धा या 
कता व्यो अश्षोकततयश्च मद्खकतरुश्रेणयस्ता ॒विनिर्भता रचितासास्तथा ताछ । 
अपरं कथंमूताछ रीखन्दोलाष् । पीनस्तनेषु ठिखितानि यानि पत्राणि पत्रवछ्यसतै- 
लञ्छितानि शोभितानि यानि उरःस्थलानि वक्षोमण्डलानि तेषु विषये योऽसौ रमणरसः 
संभोगक्रीडारागस्तस्य रमसः ओत्छक्यं तेन उच्छलन्त उत्पतन्तः उत्तालः शीघ्रतराः 
चलना: पादा या लीलन्दोखाछ तास्तथा तासु । उन्तं च-- षड्जं मयूरः कवते गाव- 
स्तू(स््छोषभमाष्रिणः । अजादिकं तु गान्धारं कौल्वः कणति मध्यमम् ॥ पुष्प्साधारणे 

काले पिकः कूजति पञ्चमम् । धेवतं हेषते वाजी निषादं वृहते गजः ।! पुनश्च कथं- 
भूते उद्याने । जम्बूकुजङ्यु्नत्पारापतपतङ्गसंदीपितमदनमददरिद्रित्ठन्दरी संभोग- 
हुतवहे जम्बूकुजा जम्बूतरवस्तेषां कुब्रानि कतापिहितोदराणि तेषु गुञ्न्तः श- 
ष्दान् कुर्वन्तो ये पारापतपतङ्गाः ककखनपक्षिणसतेः संदीपितः संघुक्षितो योऽसौ 
मदनमद्ः कामोद्रैकस्तेन द्रिद्रितसिरस्टकृतः सुन्दरीणां वनितानां संभोगहुतवदो रति- 
कीडविश्वानरो यच्र तत्तथा तस्मिन् । अपरं क्थभूते उदाने । कदटीदलातपन्रोत्तम्भ- 
नभारभरितमत्भुजाभोगसंमावनविकटकुचकृम्भमण्डलानामितस्ततो विहरन्तीनां रम्भो- 
रूणामनवरतक्षणक्षणायसानसणिमन्रीररिच्रिताकुटितजलकेलिदीधक्ाकलकदंससंसदि र- 

स्भावत् कद्र सम्भवत् ऊरवः पिचण्डानि यासां ता रम्भोरवः कमनीयकामिन्य- 
स्तासां रम्भोरूणां अनवरतं निरन्तरं श्चणक्षणायमानाः शब्दायमानाः ये मणिमन्नीराः 
पच्चविधमाणिकयजटितकनकनूपुराणि तेषां रिञितेरव्यक्त्न्दैराङकटितः किंकतैन्य- 
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 मण्डलानामितसतततो विहरन्तीनां रम्मोरूणामनवरतञ्षण्षणायमानमणिम-, 
ञ्ीरिञ्चिताकुकितजखकेटिदीधिकाकर्हंससंसदि, रमणरतनिरतवनि- 
तारतिरसो्सेकविचरद्विकचविचकिरगप्रारम्बामोदसुरमितसुभगञुजङ्कनाभी- 
वरमिगर्भे, तमारुदरनि्यासरसपूरितकरकिरकयपुटेन यमितनखलेखनी- 

हि क 

धारिणा खचरनिचयेन रच्यमानसहचरीकपोरफलकृतरतिरुकविचिनत्रपन्च- 

भङ्धिनि; खररताभियुक्तकुटहारिकाताटतटोत्तररतरसरुतोव्छावितनिचु)- 

तायां मूदीकृता जल्केलिदीधेकाणां उदककौडावापिकानां कर्हंससंसत् राजरह॑सश्रेणि- 
यत्र तत्तथा तस्मिन् । कथंभूतानां रम्भोरूणाम् । केन वायुना दस्यते विदीयते क- 
द्ली वारणदुसा ! अं्ुमत्फटेति यावत् । तखा दलं पणं तदेव आतपत्रं छत्रं तख 
उत्तम्भनं उद्ररणसुच्चलनं तस्य भारेण गुरुतया भरितो निचितो योऽसौ भवैभुजामोगः 
कान्तख बाहुमण्डलं तस्य संभावनेन विनयकरणेन विकटं स्फुटीभूतं कुचकरुम्भमण्डलं 

सनकलशामोगो यासां तास्तथा तासाम् । अपरं कथंभूतानां रम्भोरूणाम् । इतस्ततो 

विहरन्तीनाम् यन्न तत्र पयेटन्तीनाम् । अपरं कथंभूते उद्याने । रमणरतनिरत्- 
वनितारतिरसोत्सेकविचटद्विकचविचकिलप्रारम्बामोदसुरभितसुभगभुजङ्नाभीवलमिग- 
सँ रमणरतम् । उपरि छी अधः पुमान् रमणरतमुच्यते । तत्र निरता व्यादृत्तव्यापार- 

वती या वनिता अद्यन्तोत्पादितरागा ची तसयाः रतिरसोत्तेकः मोगक्रीडारागाधिकयं 
तेन विचरति च्ुव्यन् योऽसौ विकचानां विकसितानां विचकरिखानां मोगरपुष्पाणां भा- 
लम्ब आजात्वारम्बपुष्पमाख तस आमोदन अतिनिहौरिणा परिमलेन सरभितः 

सुगन्धिकृत सुभगयुजङ्गख सौभाग्यवत्कामुकपुरुषसख नाभीवरभिगमो यच्च॒ नाभ्येव 

वलमिः पटलाधारो वंशपञ्चरो वक्भिरुच्यते । तस्याः गर्म मध्यप्रदेरो यत्र तत्तथोक्तं 
तस्मिन् । अपरं कथंमूते उद्याने । तमाल्दलनिर्यांसरसपूरितकरकिशख्यपुटेन य- 

मितनखटेखनीधारिणा खचरनिचयेन रच्यमानसहचरीकपोलफलकतलतिल्कविचिन्नप- 
त्रभङ्गिनि खचरनिचयेन वियाधरसमूहेन रच्यमानं समप्येमाणं सहचरीणां वियाध- 
रीणां कपोलफक्कतरेषु गण्डस्थरुपद्ठिकोपरि यत्तिलकं तेन विचिच्रा चमत्कारकारिणी 

पत्रसंबन्धिनी सङ्गी पत्रावलीरचना यत्र तत्तसिन् । कथंभूतेन खचरनिचयेन } तमा- 
लख कालस्कन्धबक्षसख दत्नि खगन्धपणोनि तेषां नियौसरसेन रसद्रवेण पूरितो भ- 
रितः करकिरख्यपुखो हसतपवपुरो येन स तथा तेन । अपरं कथेभूतेन खचरनिच- 
येन । यिता घटिता नखड्ना समारिता या नखछङेखनी पुनटिपिकारिणीवं तां 
धर तीत्येवरीलो वियाधरनिचयो यमितनखटेचिनीधारी तेन तथा । अपरं कथंभूते 
उदाने । खटरताभियुक्तकुरहारिकाताङ्तलोत्तरर्तररतो्प्रवितनिच(चु)ठमूटदिल- 

निरीनोदूकबालकालोकनाङ्ल्काकोल्कुलकोखदलकाहटे खक्ख दुर्जनस्य रते संमो- 
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-रमूरविरनिरीनोटकवालकारोकनाकरुरुकाकोलकुरकोखाहर्कादरे, बहर- 

कोकिटग्ररापगङ्तिरुज्सय निसगोद॒त्तारुतरसुरतसंरम्मिणः पण्याङ्गनाजन- 
स॒ कलगरोहसह्टोहरोष्पितानुरुपनपरसारिकाश्ावसंकुख्कुखायकरलोप- 
कृण्ठजरठितामिनवाङ्गनारतिचेतसि, माकन्दमञ्जरीमकरन्द विन्दुस्यन्ददुदि- 
नेन सुचकुन्दसुकुरुपसिमिखेष्ासिना प्रचखकिकुङकलापसीमन्तोचितेन वा- 
तचातकेनाचम्यमानयुरतश्रमखिन्नखेचरीपयोधरसुखटकितघनषमजरमञ्च- 

गक्रीडायां अभियुक्ता नियोगिनी अधिकारिणी या कुरहारिका जल्वरबाहिका दासी 
तस्यासते काकुदमध्ये यत् उत्तररुतरं उष्सक(%तरं यदत शब्दस्तेन उत्फ़रावित 
उड़ायितो निच्व(चु)रय बृक्षख मूले जधोमार्गेण यद्विलं छिद्रं तस्मिन् निरलीनो युक्तं 

स्थितो योऽसौ उदकबाक्कस्तसालोकनेन दरैनेन आकुलानि विहृली भूतानि यानि 
काकोलकुखानि वदिभुक्समूहास्तेषां कोलाहकेनं करकलराब्देन काहलं अस्फुटरब्दो 
[यत्न] तत्तथोक्तं तसिन् । अपरं कथंभूते उयाने । बहलको किलग्रखापगलितलजस्य निसगौ- 
दुत्तालतरसरतसंरम्भिणः पण्याङ्गनाजनसख कलगलोषसषटोहरोषटपितानुल्पनपरसारिकाश्- 

वसंककलजकलयकरलोपकण्डजरविताभिनवाह्ननारतिचेतत्ि पण्याङ्गनाजनस वेद्याजनख 
करं मधुरं गले कण्डे उष्षन् उच्छलन् सन् लोहरोषटपितं अव्यक्तराव्दितं तस्य अनु- 

` लपनं पुलर्जल्पलं तत्र परासत्परा ये शारिकान्ञावाः पीतपदवालकासतेः संकुले व्याप्तो 
योऽसौ कुलायो मा्कस्तेनोपरक्षितो योऽसौ करणो वर्षस्य उपकण्ठे समीपे जरठितं 
प्रौहितं असिनवाङ्गनाया वाल्वनिताया रतिचेतः संभोगचित्तं यत्र॒ उदयने तसन् । 
कथभूतख पण्याद्गनाजनसख । वहरः प्रचुरो योऽसौ कोकिलग्रलापः कोकिलान्राव्द्. 
स्तेन गरिता पलायिता लना अपत्रपा यख तस । अपरं कथ॑भूतसय पण्याद्गनाज- 

नस्य । निसगीत्खभावेन उत्तालतरं अघ्युत्पुकं यत् चरतो मेधुनं तत् संरभते इयेवं 
दीलः स तस्य । अपरं कथंभूते उचने । माकन्दमश्ररीमकरन्दविन्टु खन्ददुदिनैन 
मुचकुन्दयुकुलपरिसलेश्य पिनां प्रचल किकुखकलापसरीमन्तोचितेन वात्तचातकेनाचम्य- 
मानघुरतश्रमसिन्नखेचरीप्रयोधरसुखटलितघनपर्मजरमञ्ररी जाठे सुरत निधरुव- 
नख श्रमः खेदस्तेन खिन्ना दैन्यं प्राप्ता याः चेवयां वियाधर्यस्तास्तां पयोधरा वक्षो. 
जाप्तेषां सुखेषु अग्रेषु छटितानि टठितानि घनानि प्रचुराणि यानि घर्मजलानि प्र 

खेदोदकानि तेषां सन्नरीजालानि वट्टरीसमूदहाः वातचातफेन मरुद्पहेन आचम्य 
मानानि आखायमानानि उपस्णुदयमानानिं इरतधरमखित्रखेचरीपयोधरमुखलछित- 
घनघर्यजलमन्नरीजाखनि यत्रौवाने तत्तस्मिन् । कथंभूतेन वातचातफेन । माकरन्द अ- 
तिषुरभिसहकारदृक्षस्तेषां मघ्रयः पुष्पकछट्यसासां मकरन्दः पुष्परमस्तस चिन्दुख- 
न्दानि विशृक्षरणानि तेदिनो धूसरितः स तथा तेन । अपरं कथंभूतेन वातचा- 
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रीजाठे, निधुवनविधिविधुरपुरन्थिकाधरदरूदयितदीयमानाननचषकचारि-. 

तदरदरीकवीजसीधुनि, पुण्डेषुकाण्डमण्डपसंपातिनीमिः पिङ्ञपरिषद्धिशण्ड- 
तरमुङ्मरितडिण्डिमारवाकाण्डताण्डवितरिखण्डिमण्डठे, मृद्रीकाएरग- 

ठनचटुलकामिनीकरवर्यमणिमरीचिमेचकितकिकिरातराजिनि, नारिकिर- 
फरसङिरविटुप्यमानमिथुनमन्मथकरटावसानपयःपानातुच्छवाञ्छे, कन्दु- 

तकेन । मुचङन्दानां मध्यपुष्पविशेषाणां सुङकुखनि कोरकाणि कठिकास्तेषां परिमलेन 
विमर्दोस्थगन्धेन उष्टसति उच्छरप्येवंशीरः स तथा तेन । पुनः कथंभूतेन वातचा- 
तकेन । प्रचलाकिनां मयूराणां कलानि समूहास्तेषां करापानां पक्षसमूहानां सीमन्तः 
केरमोशिषुचिता(ते) योग्यः स तथा तेन । अर्च प्रथमविरोषणेन वातस शीतत्वं 
सूचितम् । द्वितीयेन ठ विरेषणेन सुगन्धितां प्रकटिता । तृतीयेन धिेषणेन म- 
न्दत्वे प्रदितं भवतीति ज्ञातव्यम् । अपरं कथंभूते उदाने । निधुवनविधि- 
विधुरपुरन्धिक्राधरदटदयित्तदीयमानाननचषकचारितददरीकवीजसीधुनि निधुवनलय 
सुरतस्य कीडायाः योऽसौ बिधिः कामशाश्लोक्त विधानं तेन विधुराणि पीडितानिं 

 पुरन्धिकाणां नवयौवनच्रीणां यानि अधरदसनि दन्तच्छदपछ्वानि तेषु दयितेन भत्र 
दीयमाने आरोप्यमाणं आननचषकेन मुखपानपात्रेण चारितं संयोजितं दद्रीकवीज- 

सीधु दाडिमवीजमयं यत्र तत्तथोक्तं तस्िन् । अपरं कर्थभूते उद्याने । पुष्डे्च- 
काण्डमण्डपसंपातिनीभिः िद्गपरिषद्धिश्वण्डतरमुडमरितडिण्डिमारवाकाण्डताण्डवित- 

शिखण्डिमण्डटे विद्परिषद्धिः कासुकसमूहैः चण्डतर यथा भवत्येवं उडमरिता 
उक्कर्षिन्ना डिण्डिमारवाः परहशब्दासेरकाण्डे अकारे ताण्डविते रिखण्डिनां मयू- 
राणां मण्डल समूहो यच्र तत्तथोक्तं तसिन्। कथंसूतामिः षिद्रपरिषद्धिः। पृष्टाः पाण्डु- 
वणीर्ते च ते इक्षवो रसाल्रस्तेषां काण्डमण्डपे प्रकाण्डदाकायां संपतन्लागच्छन्ती- 
त्येवंशीलसाक्तथा ताभिः । अपरं कथंभूते उद्याने । सुद्रीकाफल्गलनवटुलकाभिनी- 
करवख्यमणिमरीचिमेचकितरकिकिरातराजिनि शरद्रीकानां द्राक्षाणां यानि फलानिं 
तेषां गर्ने अदने भक्षणाथं चटुखा चपलतरा ये कामिनीनां कराः एाणयः तेषां वल- 
यानि तेषां मणयो रलानि तेषां सरीचयः किरणास्ै्मचकिता[नि। कवुरीकृता[नि] कि- 
किरातराजी कुरण्टकतरेश्रेणी यच्च तत्तथोक्तं तस्िन् । अपरं कथंभूते उदाने । 
नालिकेरफलसलिलविटप्यमानमि्ुनमन्मथकलहावस्तानपयःपानातुच्छवाञ्छे नाछिके- 
राणां लाङ्ढितरूणां यानि फलनि सस्यानि तेषां सिसन पानीयानि तै्विटप्य- 
माना उच्छिदयमाना भिधुनानां खीपुरुषाणां सन्यथक्लदावसाने कम्दपयुद्ध पन्ते पयः 
पानसय जलपानस्य अतुच्छा प्रचुरतरा वाञ्छा यत्र तत्तथा तस्मिन्. । अपरं कथेभूते 
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.कविनोदव्याजविस्तारितविभ्रमेण तरुणजनसंनिधानविवृद्धश्रद्गारमत्सरेण भ- 
मिविभमोद्धान्तभासत्परिमर्मिरन्मिखिन्दसुन्दरीसदोहमण्डितापाङ्गपातेन 
विव्वोफिनीसमाजेन यावकारुणचरणपाटङ्तिबकुलख्वाकभूमिनि, रजनिर- 

सपिज्ञरितकुचकरशमण्डखामिरम॑हीरुह निवहमहिखाभिरिव परिपाकपेशरफ- 
रविनतमध्यामिवीजपूरवहरीमिरपरामिश्च वृक्षोषधिवनसतिरतामिरतिर- 

उद्याने । कन्दुकविनोदन्याजविसारितविभ्रमेन तरुणजनसंनिधानयविन्रद्न्ङ्मर- 
मत्सरेण भमिविभ्रमोद्धान्तभासत्परिमर्मिलन्मििन्दन्दरीसंदोदमण्डितापाद्गपातेन 

विन्वोकिनीसमाजेन यावकारुणचरणपाटलितवकुलल्वाङूभूमिमि विव्वोको विरसो 
विद्यते यां ता विन्वोक्रिन्यः । उक्तं च हलायुधेन कविना --'हेलविटासविन्वोकली- 

लरुलितविभ्रमाः । घीणां ङ्गारवेष्टाः स्युहौवपर्यायवाचेकाः ॥ यचिव्योकिनीनां 

समाजः समूहो विव्वो किनी्षमाजस्तेन यावकेन अल््तकेन लाक्षारसेन अरुणा अव्य- 
रागा ये चरणाः पादासतैः पाटटिता श्रेतरक्तीकृताः वकुटाल्वाखानां केसरतर्वा- 

वालानां मदगन्धिश्रक्षस्थानक्रानां मूमि्यत्र तत्तथोक्तं तस्मिन् । कथंभूतेन यिव्वोकिनी- 

समाजेन । कन्दु कविनोदन्याजेन गिन्द्रिककीडामिषेण विस्तारितः प्रकटीकृतो विभ्रमो 
भ्रक्षेपो येन स तथा तेन । अपरं कथभूतेन विव्वोकिनीसमाजेन । तरणजनानां नवयो- 

वनपुरुषाणां संनिधानेन उपक्ण्ठतया विवरद्रो विषेण ब्रद्धिं गतः दृङ्गारसय शीर 
मण्डनसख मत्सरः परद्युमद्रेषो यस्य स तथा तेन } अपरं कथंभूतेन विष्यो किनीसमा- 
जेन। भ्रमिविश्रमेण कम्पितमक्षेपेण उद्भान्तं उ्टसितं यद्धासत् भाखर मुखम् ¦ भसद्धा- 

खरमासयोः” इति वचनात् (४ । तस्य परिमखेन सौरभेण मिलन्य॒एक्ीमवन्य या 
मिलिन्दानां भ्रमराणां न्दयो श्रम्यसासां संदोहेन समूहेन मण्डितः रोभिदः अपा- 
दरपातः कयक्षयिक्षेपो यस स तथा तेन । अपरं कथंमूते उदाने । रजनिरस्षपिन्नरि- 
तकुचक्रल्शमण्डलाभिर्मैहीरुहनिवहमदहिलखभिरिवं परिपाक्रपेशलफरुविनतमध्याभिर्वीज- 
पूरवटरीभिरपरामिश्च वक्षोपधिवनस्पतिक्ताभिरतिरसणीये वीजपूरवष्टरीभिः मातु- 
लि प्रवष्टीभिरतिरमणीये अतिशयेन सनोहरे । करथंभूताभिर्वीं जपूरवष्टरीभिः । परिपाकेन 
परिपचनतया पेशलनि सनोहराणि यानि फलनि ते्विनतै विरेपेण नग्रीभूतो मध्यौ 
ऽन्तराठं यासां ताः परिपाकपेशरफल्विनतमध्यास्ताभिः । अपरं कथमूतारिर्वजपृरव- 

छरीभिः । मदीरहाणां ब्रां निवह समूहस्य महिलभिरिव या्याभिरिव । तेक्का- 

रणगभितं विशेषणमाह --केथृमूताभिर्महिसमिः । रजनिरसेन दरिदरद्रचेण पिन्नरितानि 
पीतरक्तानि कुचकङ्शमण्डलानिं यासां तास्तथोक्तामिः । न केवरं र्वजिपूरवष्ररीभिर- 
तिरमणीयम्, अपितु अपयभिश्च अन्यामिथं ब्रक्षषधिवनस्पतिलताभिरतिरमणीये 

कक्षाश्च पुष्पफलसदिता जम्रादितरवः, अषधयश्च फलपाकान्ताः कदलीवृक्षादयः, 
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मणीये, नरखचरामराणां मिथः संभोगलक्ष्मीमिव ददयति निखिख्युवन-, 
वनानां श्रियमिवादाय जातजन्मनि, रोधरपरागवे्यनीरन्धितकेतकीरजः- 

0 र 

पटरुनि्मङ्तिकपोरूदपणेन विविधकुसुमदलविनिर्मितरुकामकर्मणा कृट- 
जकुञ्रोल्यणमद्िकानुगतकुन्तककरापिन तापिच्छगुधज्छ्विच्छुरितशत- 

पत्रीसक्संनद्धचिकुरभङ्गिना मरुबकोद्धेदविदमभितदमनकाण्डशिखण्डितके- 
रपारेन प्रियारमञ्रीकणकक्ितिकणिकारकेसरविराजितसीमन्तसततिना 

वनस्पतयश्च फलिनो दक्षाः, कताश्च वध्यैस्तास्तथो्ताभिः । उक्तं च--*फटी वनस्प- 
तिञ्चैया वृक्षाः पुष्पफलोपगाः । ओषध्यः फर्पाकान्ताः वछ्यो गुल्माश्च वीरुषः ॥" 
उथाने किं कुवैति सति । नरखचरामयाणां भियः संभोगलक्ष्मीं सुरतक्रीडाभ्रियं ददेय. 
तीव ददनं कारयतीव । कथभुते उथाने । निखिख्युवनवनानां श्रियमिवादाय जात्- 
जन्मनि निखिलमुवनवनानां समसत्रैलोकोद्यानानां श्रियं आदाय शोभां गृहीता 
जातजन्मनीबोतन्नजन्मनि यथा । कथंभूतेन सुन्दरीजनेन । रोघ्रपरागवैध्यनीर- 
न्ध्रितकेतकीरजःपरलनिर्मटितकपोरदपणेन रोघ्रख अञुनतरोः ! (गल्वः सा(क्ा)वरो 

रोध्रस्थि(स्ि)रीरस्िल्वमार्ज॑नोः इलयभिधानात् । रोधपरागख गाख्वतररजसो यदरध्यं 
शु्कता तेन नीरन्ध्रितो निरिरीकृतः । सवत्र व्याप्त इयर्थः । स च केत- 
कीरजःपटखनिर्मछितः केतकीरजसः पटलेन समूहेन निर्मलित उद्रतितः कपोखदपैणो 
गण्डस्थखादर्शो यख स तथा तेन ¦ अपरं कथंभूतेन खन्दरीजनेन । विविधकुसुमदल- 
विनिर्मितललमकर्मणा विविधानि अनेकप्रकाराणि यानि कुसुमानि पुष्पाणि तेषां दहै 
पतरर्विनिर्भितं विशेषेण छृतं कलामकमे तिखकरचना येन स तथा तेन । अपरे कथं- 
भूतेन छन्दरीजनेन । कुटजकुड्यरोल्बणमदिकानुगतङुन्तक्कलपिन कुटजयय ई- 

यवबरृक्षस ऊुडलानि सुकुखानि तैरुल्बणा उद्रिक्ता या मिका रीतभीरुपुष्पविशेषा 
नलिकवेक' इव्यादेशात् मचिकापुष्पेरमुगतः संयुक्तः कुन्तल्कलपः केशहस्तो यस्य स 
तथा. तेन । अपरं कथंभूतेन खन्दरीजनेन । तापिञ्छगुदञ्छविच्छुरितरातपत्रीखकसंनद- 
चिकुरभङ्गिना तापिच्छख तसाल्गरक्षख ये गुज्छाः पुष्पस्तवकासेविच्छुरिता शोभिता 
रतपत्री सिवन्तीपुष्पाणि तस्याः खक् माला तया संनद्धा बद्धा चिकुरभङ्गी केरारचना 
यस स तथा तेन । अपरं कथंभूतेन खन्दरीजनेन । मसवकोद्धेदविदमितदमनकाण्ड- 
रिखण्डितकेशपारोन मरुवकोद्धेदेः खगन्धपत्रमज्ञरीभिविदभितां गुम्फिता ये द्सन- 
काण्डाः सुगन्धपत्रस्तम्बास्तेः शिखण्डितो मुङ्कटितः केशपाशः कुन्त्कखापो यस्य स 

तथा तेन } पुनः कथंभूतेन । प्रियालमञ्जरीकणकठितकणिकारकेसरविराजितसीमन्त- 
संतत्तिना भरियाल क्षीरिकायास्तरोया म्यौ वष्टयैस्तासां कणेः पुष्पक्णेः कलितः 

संयुक्ता ये कथिकारकेसरा मोत किंजच्कास्ेविराजिता विषेषेण शोभिता सीम- 
१४, 
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चस्पृकवितविकचकच(काञ्च)नारविरवितावतंसेन माधवीपसूनगभेगुम्फित- 
पुत्नागमाराविासिना र क्तोस्परनालान्तरारमृणाख्वख्याकुक्रकोटेन() 
सौगन्धिकानुबद्धकमस्केयूरपर्ययिणा सिन्दुवारसरघुन्दरकदटीमरवार्मेख- 
ठन शिरीषवशबाणङ्ृतजङ्काठंकारचारुणा मधुकानुविद्धवन्धूकधृतनूपुरम्- 

0 0 ~ 

षणेन अन्यासु च तायु ता कामदेवकिरिकिन्चितोचिताघु कीडास॒ बद्धा- 
नन्देन सुन्दरीजनेन सह रमन्ते कामिनः ॥ 

न्तसंततिः केशमागे्रणिर्य॑द स तथा तेन । परं कथंभूतेन सुन्दरीजनेन । चम्पकचि. 
तविकचकाश्चनारविरचितावतेसेन । चम्पकैर्हैमपुष्पकैशिताः संयुक्ता ये विकचकाक्ननारे 
विकरितयमरपत्रकपुष्पणि । उत्त च धन्वन्तरिणा-- कोविदारे काञ्चनारः दालः 
कुण्डली हली । ताघ्रपुष्पश्वमरिको महायमट्पच्रकः ॥° तैर्विरचितः कल्पितोऽवतंसो 
सुकुटक्णपूरो येन स तथा तेन । पुनः कथंभूतेन सुन्दरीजनेन । माधवीप्रसूनगर्मगुम्फि- 
तपुत्नागमाकाविखासिना माधवी वासन्ती त्याः अ्रसूनानि पुष्पाणि तेषां गभघ्ु मध्येषु 
गुम्फितानि म्रथितानि । थुत्रगः पुरषनलुङ्गः केसे देववष्टभःः इद्यभिधानत् । तेर्षा 
मालायाः विलखसः शोभा विते यख सं तथा तेन । पुनः कथंभूतेन सुन्दरीजनेन । रक्तो- 
तपलनालन्तरालछणाख्वलयाकुटखकटेन रक्तोसपलछय नारं तख अन्तरल़्े मध्ये मृणाल. 
वेखयं पद्यनीकन्द्कङ्कणं तेनाकुलः संयुक्तः रकटो ८) बाहुथैख स तथा तेन । पुनः कथ 
भूतेन खुन्दरीजनेन । सौगन्धिकादुवद् कमच्केयूरपययिणा सोगन्धिकेषु कहारेषु स््तक- 
मेषु अजनुबद्धानि गुभ्फितानि यानि कमलानि शवैतक्रमलानि तेषां केयूरसख वाह्ूरक्षस्य 
पयायः संगतिविदयते यस स तथा तेन । पुनः कथंभूतेन खुन्दरीजनेन । सिन्दुवारस- 
रघुन्द्रकदरी प्रवालमेखलेन चिन्दुवार इन्द्रषठरसः तसय सरो हारः तेन सुन्दराणि म- 

नोहराणि यानि कदली प्रवालानि रतानां वाल्पटवानि तेषां मेखला कटिमेखला यस 
स तथा तेन । पुनः कथंभूतेन सुन्दरी जनेन । शिरीषवरवाणकरतजङ्घाटकार चारुणा रि. 

रीषाणां वश्षानि दिरीषरपुष्पमध्येषु गुमिफतानि यानि वाणानि च्रिष्ठीपुष्पाणि तैः कृतो 
विहितो योऽसौ जद्वाक्कारः प्रणताभरणं तैन चास््मनोहरस्तेन तथोक्तेन । अपरं 
कथंभूतेन घन्दरीजनेन । मधुका विद्ध बन्धूकषृतनूपुरमूषणेन मधुकेषु सुडपुष्वेषु सध्ये 
अनुविद्धानि प्रोतानि यानि वन्धूक्रानि वन्धुजीवकपुष्पाणि ततं कृतं नूपूरमूपणं हिज्री- 
राभरणे येन संघातेन । अपरं कथंभूतेन सुन्दरी जनेन । अन्यास च अपरासु च तसु 
ता जगत्प्रसिद्धा कीडास वद्वानन्देन आनन्दस्तहितेन । कथभूतासु कीडाघ । काम- 
देवकिदिक्रदवितोचिताखु कामदेवस्य कन्द यकिल्किद्धितं दषौदुदितगीतादिदिव्या- 
मिश्रं किलिकिचचितं तसिन्चिता योग्या सास्तथा तासु । समुचयालंकरारः ॥ 
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तदेवमनेकठोकोत्पादितप्रययायाः पुरदेव्याः सिद्धायिकायाः सवसत्वा- भयप्रदावासरसं सरसौमनसं नामोानमवरोक्य, ॥ 
ब्रहमस्तम्बनितम्बिनीरतिकथापारस्मचन्द्रोदयाः 

काम कामरसावतारविषयव्यापारपुष्पाकराः । 
मायः प्राप्तसमाधि्युद्धमनसोऽप्येते प्रदेशाः क्षणा- 

स्ान्तध्वान्तङृतो भवन्ति तदिह खातं न युक्तं यतेः ॥ ७१ ॥ 
इति च वितक्यं, मनागन्तःषिमितमानसः प्रसरदनेकवितक्षरसः स- 

पुनश्च भगवान् किं कृतवान् । [समरसौमनसं] दमश्चानारण्यं व्यलोकत ददक्षं । 
इति क्रियाकारकसंबन्यः । कि कृत्वा पूम् । ततपूक्तम् एवं असुना प्रकारेण 
सिद्धायिकायाः सिद्धायिकानाम्नयाः पुरदेव्या राजपुरनगरदेवतायाः स्मरसोमनसं नाम 
उदानं वनं अवलोक्य । कथभूतायाः पुरदेवतायाः 1 अनेकलोकोत्यादितप्र्यायाः 
अनेकेषां लोकानां उत्पादितो जनितः प्रययो विश्वासो यया सा तथा तखाः । 
कर्थमूतमुचानम् । स्वस्वाभयम्रदावासरसम् सर्वेषां सत्वानां प्राणिनां अभयप्रद 
अभयदानदायकः आवासरसोऽनुरागो यत्र तत्तथोक्तं यथोक्तविरोषणविशिष्टम् । 
पुनश्च किं कृत्वा पू इ्मरानारण्य व्यलोकत । इति वितकयं इति शशं पूर्वोक्त प्रकारं 
वितक्यै पयौलोच्य संकल्पविकट्पं कृत्वा । इतीति किम् । 

ब्रहयेत्यादि । एते प्रदेशा पूर्वोक्तोयानस्थानानि यतेः संयतलोकख क्षणात् सुद्र 
तात् खान्ते ध्वान्तक्ृतो भवन्ति चित्तमध्ये रागोत्पादका भवन्ति संजायन्ते । कर्थं 
मूतस्य यतेः । प्राप्तसमाधिञद्रमनसोऽपि प्राप्तः खाधीनः कृतोऽसौ समाधिः य॒द्धोप- 
योगस्तेन ञ्द्धं निर्मलं मनधित्तं यख स तथा तद्य । कथं खान्तध्वान्तकृतो भ- 
बन्ति । प्रायो बाहुस्येन । कलयापि यतेः खान्तध्वान्तछृतो न भवन्ती; । तत्त- 
सात्कारणात् इह असन् सरागोदयोतने यतेः स्थातुं स्थिति करत युक्तं योग्यं न भ- 
वत्ति । कथंभूता एते प्रदेशाः 1 ब्रह्मस्तम्बनितम्बिनीरतिकथाप्रारम्भचन्दोदयाः 
ब्रह्मसम्बसय ब्रेरोक्यस या नितम्बिन्यः कामिन्यसतासां रतेः संभोगस्य कथाप्रारम्भो 
वाक्यम्रबन्धप्रारम्भस्तस्य [चन्द्रोदयः चन्द्रोदयसदशाः ।] चन्द्रोदये सति रतिकथाधरा- 

-रम्मो भवति । अपरं कथंभूता एते प्रदेशाः । कामं कामरसावतारविषयन्यापारपुष्पा- 
कराः कामं यथेष्ट कामरसख कन्द्षैरागस्य अवतारो यत्र विषयव्यापारे स कामरसा- 
वतारः स चासौ विषयन्यापारः सुरताभिनियोगस्तदथे पुष्पाकरः वसन्ततुंसदराः ॥ 

कथंभूतो भगवान् । मनाकू ईषत् अन्तःसिमितमानसः । अभ्यन्तरे निश्चलचित्तः । 
अपरं कर्थमूतः । अरदनेकवित्तकेरसः प्रसरन्तो विजम्भमाणाः अनेके वितर्ीरसाः 

१, ठेखकरप्रमाद्पतितः प्रतिभाति. २. नां रूपाः" इलया पाटः. 



१५८ काव्यमार | 

करजगदाघातधरनाघसरः सरः खट र्मश्ानवासिनमप्यानयत्यासनो नि- 

देसभूमिम् , किं पुनर्म गोचरपतितम्; मनो हि केवलमपि खमावतो विषया 
रवीमवगाहते, किं पुनन न्धानङ्खश्रद्गारपरदेशम्; कथापि खट कामिनीनां 
चेतो विभ्रमयति, कि पुननैयनपथसुपगतस्तासां संभोगसंमवः केरिग्रवन्धः; 
करणानि तु नियमनियत्रितान्यपि खच्छन्दं विजुम्भन्ते, किं पुनम परा्ख- 
विषयवृत्तीनि; बोधाधिपतिराकादचेऽपि संकल्पराज्यमारचयति, किं पुने 
पयेवसितवहिःपरकृतिः; वयोऽपि न यमसेव मनसिजव्यापारसय किचि- 

विचारयुरागा यख स तथा । केन प्रसरदनेकवितकंरसः । तानेवाह-सककजगदा- 
धातघटनाधस्मरः स्मरः खट दमशानवारिनमप्यानयलयात्मनो निदेराभूमि किं पुन- 
ने गोचरपतितं मनो हि केवलमपि खभाक्तो विषयाटवीमवगाहते किं पुनस र्च्धा- 
नङ्गमङ्कारप्रदेशम् (चूणिगयमेतत् ।) स्मरः कन्दर्पः खट निश्चयेन समशानवासिनमपि 
परेतवनस्थितमपि दुष्यं आत्मनः खख निदेरमूमि आदेरस्थानं आनयति प्राप- 

यति, लब्धानङ्गन्टङ्गारप्रदेदां कन्धः प्राप्तः अनङ्गनङ्गरख कामसंवन्धिशङ्गरख प्रदेश 
स्थानं येन स तथा तं पुरुषं किं पुनः आत्मनो निदेसमूभि नानयति । अपि त्वानयः 

त्येव । काङुवक्रोक्तिरियम् । कथेभूतः सरो यथोक्तविदोषणविरिष्टः । सकं च 
तजगत्रैरोक्यै तख जाघातो निष्टरप्रहारस्तख घटना रचना तस्यां घस्मरः सर्वभ- 
क्षकः । पुनश्च करंव्रिरिष्टो वितक्ये ईम्ानारण्यं व्यलोकत । कथापि खड कामिनीनां 

चेतो विभ्रमयति, क पुनर्मयनपथमुपगतस्तासां संमोगसंभवः केिग्रबन्धः कामिनीनां 
छ्रीणां कथापि वातीपि खलं निश्चयेन चेतो मनो विभ्रमयति विशेषेण चालयति, 
तासां केलिगप्रबन्धः कीडाप्रहकः नयनपथमुपगतो विलोकितः किं पुनर्य विश्रमयति । 
अपि तु विभ्रमयत्येवे | कर्य॑भूतः केलिगप्रवन्धः । संभोगसंभवः सरतोत्पन्नः । पुनश्च 

करं वितक्यं । करणानि तु नियमनिमच्रितान्यपि खच्छन्दं विजृम्भते, किं पुनर्य मरा 
प्षखविषयद्रत्तीनि करणानि तु नेत्रादीच्ियाणि तु नियमयच्नितान्यपि त्रतवन्धमै- 
वद्वान्यपि खच्छन्दं निरवेग्रहं यथा भवत्येवं विजम्भन्ते प्रसरन्ति । प्राप्तखविषयद्- 
तीनि रुढ्थनिजविषयवर्तनानि किं पुने विजृम्भन्ते, अपितु विलुम्भन्त एव । 
पुनश्च किं वितक्यै । बोधाधिपततिराकाशेऽपि संकत्पराज्यमारचयति किं पुनन पर्य. 
वसितवहिः्रकृतिः बोधाधिपतिरयं आत्मा आक्राशेऽपि शून्यस्थानेऽपि संकत्पराल्य 
आस्वयति स्थापयति, पयैवसितवदहिःप्रकृतिः परिप्राप्तशयादिलक्षणा (अ)मालयादिः, 
किं पुनन संकल्पराज्यमारचयति, अपि तु रचयत्येव । वयोऽपि न यमस्यैव मनसि. 
जव्यापारस्य किंचित्परिहतव्यमस्ि प्रत्युतावानेष्विन्धनेषु वद्विरिव नितान्तं ज्वलति त्र 

-----------~ ~ +~ 

१, व्याख्येयस्य गद्यत्वसूचक्रमेतत्. 



१ आश्वासः]  यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । १०९ 

सरिदतेव्यमस्ि प्रस्युतावानेषिन्धनेषु वहिरिव नितान्तं ज्वरुति वृद्धेषु 
मकरध्वजः, तच्च मनो महामुनीनामपि दरम यत्र कुशि धुणकीर इव 
प्रभवितुं न शक्तोति विषयवगेः; श्रूयते टि किकारक्ष्यजन्मनो दक्षु- 
तानां जल्केलिविलोकनात्तपःग्रत्यवायः, पितामह तिरोत्तमासंगीतकात्, 
कैवतींसंगमासाराशरख, रथनेमेश्च नरीनर्वेनदरनात् । 

जपि च-- 

क्षीणस्तपोभिः क्षपितः प्रवासैिष्यापितः साधु समाधितोयेः। 
~ 6 

तथापि चित्रं ज्वर्ति सरा्िः कान्ताजनापाङ्गविलोकनेन ॥ ७२ ॥ 

देषु सकरध्वजः मनसिजव्यापारस किंचिदपि वयः काचिदप्यवस्था वाल्कुमार- 
तरणब्रद्रलक्षणावस्थापि परिहरतैव्यं नासि । कस्यैव । यमस्यैव कृतान्तस्येव । यथा 

यमस्य किंचिदपि बालक्रुमारतारुण्यवाद्धंक्यलक्षणं वयो न परिदर्वव्यं वर्तते । प्रव्युत 
विशेषेण ब्दधेषु जराजीर्णैषु मकरध्वजः कन्दैः नितान्तमतिशयेन ज्वलति म्रज्व- 
लति ! के इव । आवानेष्ु डुष्केषु इन्धनेषु काष्टष वहिरिव अभिरिव । यथा शुष्केषु 

इन्धनेषु अभिर्नितान्तं प्रज्वलति । तच्च मनो महायुनीनामपि दुरमं दुष्प्रापं यत्र 
मनसि विषयवमैः स्पञ्लीदिगोचरसमूहः प्रभवितुं पराभवं कठँ न शक्रोति न समथां 
भवति । कस्मिन् क इव । कुलिशे घुणकीट इव । यथा कुलिशे वज्रे घुणकीडः ्षुद्र- 
जन्तुः प्रभवितुं न राक्तोति । श्रूयते हि किलालक्ष्यजन्मनो दक्षुतानां जल्केिवि- 
लोकनात्तपःप्र्यवायः किरति लोकोक्तौ शाल्लोक्तौ अरुचौ वा अलक्ष्यजन्मनः श्री 
महादेक्य दक्षसुतानां दक्षप्रजापतिपुत्रीणां जल्केटिविलोकनात् जल्कीडानिीक्षणात् 
तपःप्रयवायः तपति दौषः शरूयते आक्येते । कथम् । हि स्फुटमिति शेषः । पि- 
तामह तिलोत्तमासंगीतकात् पितामहस्य ब्रह्मणसिखोत्तमायाः खगेलोकवेद्यायाः 
संगीतकात् गीतकात् गीतन्र्यवादित्रसमुदायात् तपःप्रयवायः श्रूयते । कैवैतीसद्ग- 
मात्पारादारसख मत्खवेधपुत्रीसंयोगात् पाराशरस् वैदव्यास्षजनकसयय तपःप्रयवायः 
भरयते । रथनेमेश्च नठीनतेनदरेनात्. तपःप्रयवायः श्रूयते । रथनेनिः किल दिग 
म्बराचा्यैः नरीनतेनदरनात् नटपुत्रीं परिणीतवान्, पश्चात् कुम्भकारपु्रीं परिणीत- 
वान्, तदनन्तरं राजपुत्रीं परिणीतवान्, पुनः पुनश्च दीक्षां गरहीतवान्, पश्चात्रिभिः 
पत्रैः सह कुम्भकाराणां पाक्रोपसयैसोद्रा(% इकति जगामेति कथाकोरो कथा प्र 
सिद्धा वतेते ॥ 

अपि च असि कशिद्विरेषः । क्षीण इत्यादि । चिच्रमाश्र्यमेतत् । स्मरामिः 
कन्दपेवेश्वानरः कान्ताजनापाङ्गविलोकनेन चरी जनक्रक्षदनेन तथापि ज्वलति मू 



११० काञ्यमाला । 

तावत्तपौ वपुषि चेतसि तच्वचिन्ता 
कामं हृषीकविषयः परमः शमश्च । 

यावन्न परयति सुखं मृगठोचनानां 
श्ृङ्गारवृत्तिभिरुदाहतकामसूत्रम् ॥ ७२ ॥ 

श्रोत्रं श्रतो हरति वीक्षणमीक्ष्यमाण- 
श्चित्तं स्मृतः कृतसमागतिरङ्गकानि । 

प्राणान्पुनः मणयवान्वियुतो रति च 
लोके तथापि वनिताजन एव यल: |} ७४ | 

तपो मृगायते पुंसां समं धीेर्यरुजितेः | 
सीणां भ्रचापविश्रान्तनेत्रापाङ्भरराहतेः ॥ ७९ ॥ 

तोऽपि जीवति । यद्यपि तपोभिरुपवासादिभिः क्षीणोऽतिदुलः संजातः, प्रवसिः धघ- 
मक्षेत्रादिविहारकर्मभिः क्षपितः क्षयं नीतः, समाधितोययैमध्यानादिजकेः साधु यथा 
भवत्येवं विध्यापितः शीतलतां नीतः । रूपकातिश्यालकरारः ॥ 

तावदित्यादि । वपुषि शरीरे तावत्कारं तपो दीक्षा वर्ते । चेतसि मनसि 
तावत्कारं तच्चिन्ता आत्मभावना वर्तते । हृषरीकविषये इन्दियाणां स्पश्लीदिगोचरे 
परम उक्छृष्टः शम उपश्चमश्च वतैते । कथम् । कामं अतिङययेन । यावत्कालं स्रगलोच- 

नानां चीणां पुमान् मुखं न परयति । कथंभूतं मुखम् ! ङ्गारव्रत्तिभिः शणङ्गारफी- 
डाभिः उदाहृतं कामसूत्रम् उदाहरितं निदशेनसंयुक्त कृतं कामस कन्दर्पसय सूत्र 
व्याकरणसूत्रम् । उपरमाल्कारः ॥ 

श्रो्मित्यादि । लोके लोकमध्ये तथापि तद्पि वनिताजन एव चछ्रीजन एव 
लोकस यल्लसतात्पयं वर्तते । तथापि कथम् । वनिताजनः श्रुत आक्ितः सन् श्रोत्रं 
कर्णं हरति चोरयति । रक्ष्यमाणो इहदयमानः सन् वीक्षणं लोचनं हरति । स्म्रतधि- 
न्तितः सन् चित्तं मनो हरति । कृतसमागतिः आचितः सन् अहृकानि कमला. 

तून् हरति । पुनः पश्चात् प्रणयवान् ्ञेहवान् सन् प्राणान् हरति । मारयतीदर्थः। 

वियुक्तो विप्रर्ब्धः सन् रतिं अन्नादिरुवि हरति । इत्येवं महाचैरोऽयं त्ीजन इति सू- 
चितं भवति । दीपकारकारः ॥ 

तपो स्ुगायत इत्यादि । पुं पुर्पाणां तपो दीक्षात्रतग्रणं परगायते नयति । 
कथम् । समं साधम् । करः समम् । धीधयैलजितेः बरीद्धिः, यव निश्वर्ता, ठतनितं 
अपच्रपा, तैः तपः कृतं म्रगायते पलायते । घ्ीणां वनितानां अ्रचापविशध्रान्तनंत्राप 

~ -- न ाााााााा --नाम ५ ५५० 

१. साधकः इदयादस पाठः. 
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तथा सृकृचचसतिं च चेतः प्रासाद इव पुनः दुष्करसद्धटैम्, दूरतर-. 
त्तानि गिरिशिखराणीव शक्यन्ते शरीरिणां हृदयानि दुसेनेवाधसाया- 

तयितुमारोहयितुं न पुन्ःखेनापि, 
अस्ति च श्रेयांसि बहुविघ्नानि इति विदुषां प्रवादः, श्रुताम्यासश्च 

बिसतन्तुदेन्तिनिमिव प्र्यवखन्तमात्मानमरं न भवति निवारयितुम्, 
तनुच्छद इवाधीरधीषु न जायते चलतधित्तख त्राणाय देहदाहकरागमः 

्रराहतेः भ्रवावेव चापं धनुस्त विश्रान्ता आरोपिता ये नेत्राणाम् भपाङ्गशराः क- 
क्षवाणास्तेषां हतेस्ताडनात् । उपमासहोक्तिरूपकाल्कायः ॥ 

तथा सछरचल्ितं च चेतः प्रासाद इव पुनः दुष्करसुद्धतैम् । तथा च भगवान् 

विचारयति-- सकृदेकवारं चेतो मनश्वलितं विधरितं सत् पुनरुद्धर पुनरपि स्थानमा- 
नेठं दुष्करं दुःसाध्यं मवति । क इव । प्रासाद इव । यथा प्रासादो देवसदनं राजम्. 
न्द्रं वा सकृचक्ितिः सन् पुनशद्धठं दुष्करो मवति । दूरतरसुन्नतानि गिरिरिखरा- 
 णीव शक्यन्ते शरीरिणां हृदयानि सुखेनेवाधसतात्पातयितुमारोदहयितुं न पुनङःखेनापि 
रारीरिणां प्राणिनां हृदयानि चित्तानि दूरतरं अतिरायेन उन्नतानि विषयञुखपराख्यु- 
खानि सन्ति अधसतात्पातयितुं विषयेषु ठम्पानि कत सुखेनैव अनायासेनैव शक्यते । 
कानीव । गिरिर्चिखराणीव--यथा गिरिरिखराणि पवैतमस्तकानि अधस्तत्पातयितुं सु- 
खेनैव राक्यन्ते । आरोदयितुं उपर्यानेतुं दुःखेनापि न पुनः शक्यन्ते नाध्यवस्यन्ते । 

अस्ति च श्रेयांसि बहुविघ्रानीति विदुषां भरवादः । विदुषां विद्रननानां इति ईंदक् 
प्रवादः प्रसिद्धिश्वास्ि । इतीति किम् । श्रेयांसि पुण्यकरमाणि बहुविघ्नानि भवन्ति । पा- 
पानां विघ्नो न वेर्वैते इयर्थः । तथा चोक्तम्--श्रयांसि वहुविन्नानि भवन्ति पापा- 
(प्मौनामपि । अश्रेयसि प्रदत्तानां यान्ति क्रापि विनायकाः ॥' श्रुताभ्याप्तश्च विसत- 
न्वदेन्तिनमिव अरयवस्यनामात्मानमलं न भवति निवारयितुम् श्रुताभ्यासश्च चाघ्रा- 
युशीलनं आत्मानं चित्त प्र्यवखन्तं विषयसुखं ग्रसमानं निवारयिुं निषेद्धुं अरं स- 
मर्थो न भवति । क इव । बिसतन्तुरिवे पद्धिनीकरन्दसूच्रमिव । यथा विंहतन्तुदन्तिनं 
हस्तिनं प्र्यवस्यन्तं पयंटन्तं मदेन विषटमानं निवारयितुमछं न मवति । तथा चाह 
वियानन्दिः--श्रयवस्यति ग्रसते, वि(व्य)वसति उद्यमं करोति अध्यवस्यति ! रक्ोति 
भरते व्याप्नोति" इति । तुच्छद इवाधीरधीषु न जायते चल्तध्ित्तसय त्राणाय देह्- 
दाहकरागमः । संयमः । संयमश्वारित्रपालनं अधीरधीषु चपलचित्तेषु पुरुषेषु चलतां 
विघटमानख चित्तस्य हृदयस्य त्राणाय रक्षणाय न जायते नोत्पद्यते । कथंभूतः सं- 
यमः । देहदाहकरागमः देहस्य दारीरख दाहकरः संतापकारकः आगमः प्रारम्भो 
यस्य संयमस्य देदद्ाहकरागमः । कर इव । तनुच्छद् इव॒ यथा तनुच्छदस्तुत्राणं 



84 कृ[व्यमाख | 

„संयमः, बहिरुत्थावयितः पारद्रस इव दवन्धपरिगतः पुमान्क्षणमपि नासे 
प्रसंस्यानक्रियायु, बृन्दमपीदं वनादानीतं करियूथमिवाचापि न संभवति 
प्रायेण क्षान्तिनिष्ठितम्, सवेदोषदुष्टं व्यालश्ुण्डारमिवामीषामपरिपकरि- 

्षोपदेशमिद्धियमाममतियलेनापि संरक्षितुं न तरति पुश्थधारीेकः। 
किं च-- 

तावद्ुरवो गण्यासतावत्लाध्यायधीरतं चेतः । 
यावेन्न मनसि वनितारृष्टिविषं विरति पुरुषाणाम् ॥ ७६ ॥ 

अधीरधीषु कतरेषु चख्चित्तख चाणाय न जायते । कथंभूतः तसुच्छदः । देहदाहः 
करागमः ररीरोष्पक्रागमः शरीरोष्यक्रारकः । बहिरत्थावसिथितः पारद्रस इव द्र 
नदरपरिगतः पुमान्क्षणमपि नास्ते प्रसंख्यानक्रियासं । पुमानात्मा दन्द्रपरिगत एकान्ते 

प्राप्तः प्रसंख्यानक्रियाख धर्मध्यानादिकर्म क्षणमपि सुद्ररतमेकमपि नास्ते न तिष्ठति 
क इव । पारद्रस इव पारदटद्रव इव ! यथा पारद्रसः सूतो वहिरुत्थावसितः सन् अ- 
न्युपरि स्थापितो द्रन्द्रपरिगतः ओषधेः वेष्टितौऽपि क्षणमपि नास्ते ! उड़ीय गच्छती 

दर्थः । बृन्द्मपीौदं वनादानीतं करियूथमिवाय्यापि न संभवति प्रायेण क्षान्तिनिष्ठि- 
तम् । इह प्रयक्चीभूतं न्दं सुनिसंघोऽपि अवापि संयसप्ताधनकाटेऽपि प्रायेण वाह्येन 

्षान्तिनिष्ितं विषरयसुखपराङ्सुखं न संभवति न संगच्छते । किमिव । वनादानीतं 
करियुथमिष् । यथा वनादानीतं अरण्यादाहृतं करियूथं गजनरन्दं प्रायेण क्षान्तिनिष्टितं 
अदयापि संभवेत्ति वन्धनकाटेऽपि क्षमावन्न भवति । सर्वदोषद्ष्टं व्याटश्युण्डालमिवामी- 
घामपरिपक्रशिक्षोपदेशमिन्धियम्राममतियल्नेनापि संरक्षितुं न तरति पुरश्रारलोकः। 
अमीषां सुनीनां इन्द्रियग्रामं संरक्षितुं प्रतिपालयतु विषयेभ्यो निषदं पुरशारीलेकः 
मुनिजनानां युट्यः सुरिलोकः, अन्यत्र दस्िपकः, अतियल्ननापि अतिसावधानत- 

यापि न तरति न चाक्तति । कथंभूतं इद्ियय्रामम् । अपरिपक्ररिक्षोपदेचम् न परि 
प्ये न परिणतो न मनसि प्रविष्टः शिक्षायाः अनुप्रक्षोपलक्षणाया उपदेशो यख इ- 
दियग्रामल स तथा तम् । अपरं कथभूतं इन्दियग्रामम् । सर्वदोषटुष्रम् सवं राग- 
द्रेषमोदादिभिदषिरादीनवदुष्ट दूषित । कमिव । व्याखचण्डालमिव यथा चुण्डारं दुर 

गजं सर्वदोषदटुष्र अग्रदीतरिक्षोपदेरं संरक्षितुं पुरशारीलोको न तरति न रक्रोति | 
उपमालकारः ॥ 

कचति । असि कथिद्धिरोपः । तावदित्यादि । तावच्छाटं गुरव आचाय गण्या 
माननीया भवन्ति । तावत्कारं चेते मनः खाध्यायधीरतं भवति खाध्यायस्य 
वाचनाप्रच्छनानुत्क्षाम्नायधरमोपद्वेशलक्षणपचम्रकारस्य धीरमिप्रायोऽनुरीलनवुद्धिसत्र 
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तावल्मवचनविषयस्तावत्परखोकचिन्तनोपायः । 

यावत्तरुणीविभ्रमहूतहृदयो न प्रजायेत ॥ ७७ ॥ 
गुरुवचनसय हिं वृत्तिसतत्र न यत्रासि संगमः स्लीभिः | 

अबलालापजल्छुववधिरितकर्ण कुतोऽवसरः ॥ ७८ ॥ 
संसर्गेण गुणा अपि भवन्ति दोषासदद्धुतं नैव । 
स्थितमधरे रमणीनाममतं चेतांसि कटषयति ॥ ७९ ॥ 
रटदर्युवतिकरक्षर्गादमयुरुतां जनः स्वयं नीतः। 
चित्रमिदं ननु यत्तां पश्यति गुरुबन्धुमित्रेषु ॥ ८० ॥ 

रतं तत्परम् । तावत्कालं यावत्कालं पुरुषाणां मुनीनां वनिताहश्िविषं अवलोकनहाल- 
हठं मनसि चित्ते न विराति न प्रवेद करोति । रूपकालंकारः ॥ 

तावस्पवचनेत्यादि । तावक्कारं म्रवचनसय तच्ार्थ्छोकवातिकालंकारादिशा- 
घस्य विषयो गोचरो भवति । तावत्कारं परलोकस्य मोक्षस्य चिन्तनोपायः साधनो- 
पायो मवति । तावक्कियत् । यावत्काकं तरुणी विभ्रमहूतहृदयो च प्रजायेत तरुणीनां 
नवयौवनानां छीणां विभ्रमैः भृक्षपेहैतं चारितं हृदयं मनो यख पुशषस्य तरणीविभ्रमह- 
तहृदयो पुमान् न संजायेत न प्रमवेत् । जालयाटंकारः ॥ 
गु रूवचनस्येत्यादि ।! गुर्वचनसख भद्यरकादेशसखय वृत्तिः प्रदृत्तिसत्र तस्मिन् 

पुरुषे नासि न मवति । तत्र कुच } यत्र यस्मिन् पुरुष छीभिः सह संगमोऽस्ि 
भवति । अबललापजलप्रवबधिरितकर्णं कुतोऽवसरः अबलानां खीणां आलापाः पर- 

स्परभाषणानि त एव जलानि पानीयानि तेषां प्रवः पूरस्तेन वधिरितौ अश्चुतीषृतौ 
कर्णो राब्दहौ यसय स तस्िन् । अवसरः कुतो न भवति अपि न कुतोऽपि अव- 

सरः । रूपकाक्षपारंकारः ॥ 
संसखमणेत्यादि । संसर्गेण सङ्गत्वात् गुणा अपि ज्ञानविज्ञानादयोऽपि यत दोषा 

भवन्ति तदद्धुतमाश्वय नैव वर्तेते । रमणीनां चीणामधरे अधस्तनदन्तवाससि स्थितं 
रितं अष्ृतं पीयूषं चेतांसि हृदयानि कषयति विषमानवदचेतनानि करोति । दृष्टा- 
न्ताठंकारः 1 उन्तं च--'खधा चन्द्रे न पाता न कान्ताधरपवे । छधा यशोधरा- 

धीदा तवारिकरपष्टवेः ॥ 

छरहैरिति । लटदै्मनोदरेयुवतिकयक्षैः छ्लीणां लोचनापाद्गद्रीनेः कतभूतैजनो 
ल्योकः कर्मतापन्नः गाढमतिरायेन अगुरुतां नीतो रुत्वं प्रापितः । कथम् । खय आ- 

त्मननैव । ननु अहो इदं प्रयक्षीमूतं चित्रं आश्वयम् । इद् किम् । यत् यस्मात् कार- 

णात् तां युवतिं युरुबन्धुमित्रेषु दीक्षादातसदहाध्यायिञभीष्टवर्भष् स्थितोऽपि सन् प- 

र्यति विखोकते । जालयारंक्रारः ॥ 
१४ 
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तसात्-- 
दवयमेव तपःसिद्धौ बुधाः कारणमूनिरे । 
यदनारोकनं सीणां यच संग्छापनं तनोः ॥ ८१ ॥ 

इति च विचिन्त्य; 'तदरमत्र बहुपर्यूहव्यूहासाद्यया निषययाः इति च 

निश्चित्य, परिक्रम्य च स्तोकमन्तरम् , सप्रजिहाजिहयज्वाराजाराहुतीङृता- 

काररखावण्यं रमश्चानारण्यं व्यरोकत ॥ 

(खगतम् }) अहह, पद्यत सकरानामप्यमङ्गलनामसमसमीहाभवनं 

पितृवनम् । 
यतः- 

कारव्याररदाङ्करोद्धरमरेः शस्यो्तरः पूरितं 
कारग्राहविगीणफेनविकठेः की चिरोमण्डलैः | 

तस्मात् कारणात् ! द्वयमिति । तपःसिद्धौ तपःपराप्यथै द्वयमेव कारणं वुधा 
विद्रांस ऊचिरे प्रतिपादितवन्तः । किं तत् हेतुद्रयम् । एकं तावत् कारणं यत् चछी- 
णामनालोकनमनिरीक्षणम् , द्वितीयं यच तनोः शरीर संग्लापनं तपोभिः कसीक- 
रणम् । समुच्चयालंकारः ॥ इति विचिन्य इमशानारप्यं व्यलोकत । तथा च इति वि- 

निशि दमशानारण्यं व्यलोकत । इतीति किम् । तत्तसात्कारणात् अचर निषिदया 

स्थानेनारं पूणम् 1 कथंभूतया निषदयया । बहुप्रयूहव्यूहा विघ्रसमूहाः आसाद्या 

यत्र निषद्यार्यां सा तथा तथा । पुनश्च किं कृत्वा । पूवं स्तोकमल्पं अन्तरं मायै परि. 

क्रम्य गत्वा दमशानारण्यं व्यलेकत । कथंभूतं स्मशनारण्यम् । सप्तजिह्वाजिद्यज्वा- 
लाजालाहुतीकृताकाशलवण्यम् सप्तजिह्व अभररजिद्या अकुटिलः । उग्रतरा इयर्थः । 
या उवास अचिषस्तासां जालानि समूहास्तेषु आहुतीकृतं वषटूकृतम् । धूस- 

रीृतमिर्थः । आकारस्य व्योप्नो लावण्यं कान्तियन तत्तथोक्तम् । खगतं आत्मगतं 

विचारयद्यार्यैः । अहह, परयत सकखानामप्यमद्रखनामसमसमीहा भवनं पितृवनम् । 

अहह इति खेदे, आशर्यं वा । परयत भमो लोकाः, विलोकयत यूयं पितृवनं र्मशानं सकला- 
नामपि समथाणामपि अमङ्गसानामश्रेयसामशछ्चुमानामसमसमी हाभवनं विपरमचेषटाग्रहम् । 

यतो यसरात्कारणात् । काठव्याङेव्यादि । कथ॑मूलं पितृवनम् । शल्योत्केः 
पूरिते श्योत्कररसिथराशिभिः पूरितं भूतम् । कथंभूतः शल्योत्करेः । काठ्व्यालरदाह्- 
रोद्धयभरेः काले यमः स एव व्यालो दुष्टगजः । सर्वेपां संदारकारकल्वात् । तस्य रदा 
दन्तास्तेषामङ्करा बारप्ररोदास्तेषां उद्धयो भयानको भसेऽतिक्यो येषां श॒स्योत्कराणां 



१ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यम् । ११९ 

कारुव्याधविनोदपाशविवरैः केशेधितं स्ैतः 
कालोयातसकर्मसूछद चयैरछन्नं च मसोचयेः ॥ ८२ ॥ 

इतश्च यत्र-- 
अधदग्धश्चवलेश्चलारचैर्भण्डनोद्धटरटद्रशान्तैः । 
काठकेकिकरकोतुकोचतेविश्वकटुमिरुपटतान्तरम् ॥ ८३ ॥ 

यत्र च-- | 
र्येनकुं धूकठुं द्रोणकुरं श्वकुरमण्डनाद्धीतम् । 
रवपिदितप्रारवसादिवि भुवि च समाकुरं पुरतः ॥ ८४ ॥ 

ते तथा तैः । अपरं कर्थमूतं पितृवनम् । शिरोमण्डैः छ्ष्कमस्कसमुदैः । 
रिलर्थः । कीर्णं व्याप्तम् । क्थमूतैः रिरोमण्डलैः । कालग्राहविगीरणफेनविकरेः कालो 
यमः स एर ग्राहो मकरः । सर्वेषां भक्षकत्वात्। तेन विगीणौ उद्रीणो उद्वाहिता ये फेनाः 
अस्थिकफासेविकलानि सदयानि तैः । यमेन पूर्व सुतकानि भक्षितानि, पश्वादुद्राः हृत 
इयर्थः । अपरं कथंभूतं पितृवनम् । कशेः कुन्तैः सर्वतः सर्वत्र चितं जितं व्या- 

प्तम् । कर्थभूतैः केरेः । काल्व्याधविनोदपाराविवरैः कालो यमः स एव व्याधो 
छन्धको । नग(गमारकलात् । तख विनोदपाशाः कीडापाशासेविक्शाः सदशास्ते 
तथा तेः । पुनः कथंभूतं पितृवनम् । भस्मोचयेरछनं भसितरिभिन्यौ पतम् । चकार 
उक्तसमुचचयार्थः । मस्मोचयथेः कथंभूतैः । काटोत्पातसङृसपसूछदचयैः कारो यमः 
स एव उत्पातसङृसखपूः अश्भनिमिनत्तश्ुकाकसस्य छदाः पक्षास्तेषां चया समूहा 
गरायस्तःपदशैः । रूपकाठंकारः ॥ 

इतश्च एकसिन् पाव । यत्र द्मशानारण्ये । अधंदग्धेदयादि । विशवक्टमिग्रैगया- 
कुरलः कुक्करेरपद्टतान्तरं उपदरवं॑प्रापितमध्यं वतते । कथंमूतैविशवकद्रभिः । अर्ष 
द्ग्धरावटेशलालसेः अधैदग्धानां सामिभसमीभूतानां शवानां प्रतक्षानां ठेरेषु ख- 
णेषु खारा अघ्याकाङ् येषां तेः । पुनः कथमूतैविश्वकटभिः । भण्डनोद्धटरटद्रस- 
न्तः भण्डने युद्धे उद्यन बद्धाटोपानि रटन्ति कुत्सितं र्द कुर्वन्ति गलन्त्- 
राणि कण्ठमध्यं येषां ते तथा तैः । पुनश्च क्थभूतेविशवकट्मिः । कालकेटिकरकीतु- 
कोदयतेः कालस यमसख केछिकराणि क्रीडाविधायकानि यानि कौतुकानि विनोदा- 
स्तेषु उदयता उदम प्राप्तास्ते तथा तैः । रथोद्धताछन्दः । जालयारंकारः ॥ 

यत्र च दमशानारण्ये । इयेनकुरूमित्यादि । पुरत एकसििन् पार दिवि आकाशे 

भुवि च भूमण्डले इयेनकुलं शारादनसमूहः, घूककुलं काकारिदन्दम्, द्रोणङुकं काकस- 
धातः, समाकु रकिकर्तव्यतामूढं वतेते । कस्मात् । रवपिरितप्रारूवशात् 



१९६६९ काव्यमार | 

दतश्च-- 
गृध्राप्रातसमां्तकीकसरसक्ावोयथाः पादपाः 

प्रेतोपान्तपतत्यतत्रिपरुषमायाः प्रदेन्चा दिशः । 
एते च प्रबलानिलाश्रयवराच्छीयैच्छिखाः सवेत: 

संसषैन्ति जरत्कपोतरुचयो धूमाधिताचक्रनाः ॥ ८९ ॥ 
तश्च यत्र-- 

काठाभिरुद्रनिरिरेक्षणदुनिरीक्षाः 
कीनाशहोमहुतवादविरक्षवीक्षाः । 

दाहद्रवच्छववपुःस्फुरदयिमध्य- 

पारव्धरब्दकठिना दहनाश्चितानाम् ॥ ८६ ॥ 

म्रतकमांसभक्षणपरराधीनत्वात् । कथंभूतं दयेनकुलं पूककुठं द्रौणकुटं च । श्वुकुठमण्ड- 
नाद्धीतम् शुनां कुकुराणां कुर्ख समूहस्य भण्डनं परस्परं दुद्र तस्मात् श्वकुर्भ- 
ण्डनात् भीते भय प्राप्तम् । यथासंस्यारंकारः ॥ 

इतश्च एकस्मिन् पाश्च । गृध्राघातेत्यादि । पादपाः अर्षः कथंभूता वतैन्ते । 
ग्रध्रा्रातसमांसकीकुसरसखावोथाः गध्र: दयामलिकाभिराघ्रातानि गरहीतानि समा- 
सानि मांससहितानि यानि कीकसानि अस्थीनि तेषां रसश्ावेण रसवपेणेन उत्पथा 

अमागोः । तेषु पादपेषु संचरितुं न चक्या इयर्थः । तथा दिशः म्रदेशाः दिङ्जण्डल- 
स्थानानि कथभूताः । प्रतोपान्तपरतत्पतव्रिपरुषधरायाः प्रेतानां सतकानां उपान्तेषु 
समीपेषु पतन्तः आगच्छन्तौ ये पतत्रिणः पक्षिणस्तैः परुपग्रायाः कठिनणएयाः । 
पुनः कथंभूता ब्ृक्षाः । प्रवलानिलश्रयवशाच्छीषच्छिखाः म्रवलश्वासावनिटस्तसख आ- 
श्रयवरात् शीर्यच्छिखाच्युव्यच्छिखाः । (इतश्च एकस्मिन् पार) एतं प्र्यक्षीभूताधि- 
ताचक्रजाः ख॒ताभ्निसमृहषञुत्पन्ना ष्रूसाः आयौनासानः सवेतः सर्वत्र संस्पन्ति स- 

म्यक सरन्ति । कर्थभूता घ्रूमाः । जरत्कपौतदचयः जरतां अतिन्रद्रानां कपोतानां 
पारापतानां रुचिः रोभा येषां तं तथोक्ताः ¦ समुज्याटकारः 1 

इतश्च एकस्मिन् पाश्च यत्र इमलानारण्ये । कोरेत्यादि' | चितानां स्रतकाप्रीनां 
दहना वैश्वानराः । कथंभूताः । कालिशरनिरियेक्षणदुनिरीक्षाः कालतः प्रय्यक्राख् 
संबन्धी योऽसौ खुरः श्रीमहादेवस्तल निटिल टलटप यदीक्षणं लोचनं तद्रत् 
दुनिरीक्षा अवरोकरितुमशक्याः ! अपरं कथंभूताधिनात्निदहनाः । कीनारस यमद 
संबन्धी योऽसौ होम आहुतिदानं तख संबन्धी योऽसौ हृतवादो वेश्वानरस्तदरद्विरेषेण 

रक्षा निदेया वीक्षा अवलोकनं येषां दहनानां ते तथोक्ताः । भूयश्च कथंमूताधितानां 



१ आश्वासः] यरासिलकृचम्पूकाव्यम् । ११७ 

इतश्च-- 
सबैदेहभृतमभसनिकायः प्रेतचीवरकराठ्तिकायः | 
कन्दरोल्वणवपुः पवमानः करीडति प्रमथनाथसमानः ॥ ८७ ॥ 

किं च-- 
भररयच्छरीररवरीणेशिरोजसारः 

कुथ्यत्कलेवरकरङ्हतप्रचारः । 
दग्धाधेदेदम्रतकायिमयप्रबन्धो 

वातः करोति ककुमोऽदुमगन्धवन्धाः ॥ ८८ ॥ 

दहनाः । दाद््रवच्छववपुःस्फुटदस्थिमध्यप्रारञ्धशब्दकटिनाः दाहेन भस्मीकरणेन 

द्रवन्ति शवोतन्ति यानि शवानां सतकानां वपूंषि ्ररीराणि तेषां स्फुटन्ति भेदं प्रषु 
वन्ति यानि अस्थीनि डानि तेषां सध्ये अन्तरार्षु प्रारब्धा रामं प्राप्ता ये शब्दाः 

कटत्करवास्तैः कठिनाः कर्णैस्फोटनप्रायाः 1 उपमाकंकारः । वसन्ततिल्काछृन्दः ॥ 

इतश्च एकस्मिन् पा्व॑ । यत्र दमशानारण्ये। स्बैदेहेव्यादिः । पवमानो वादः 
करीडति विहरति । कथंमूतः पवमानः । यथोक्तविरोषणविशिष्टः प्रसथनायस्तमानः 
श्रीमहादेवसदशः । कथंभूतः पवमानः प्रसथनाथश्च । सर्वदेश्रतमसनिकायः स्वैसिन् 

देहे विश्वसन् शरीरे त आरोपितो भसनिकायो भसितसमूहो येन स तथोक्तः । 
अपरं कथंभूतः पवमानः प्रमथनाथश्च । प्रेतचीवरकरालितक्रायः त्रेतक्रानां स॒तकानां 

चीवैरेः कषैटैः करालितो रेद्रकृतः कायः खरूपो यस स तथा । पुनश्च क्थमूतः 
पवमानः श्रीमहादेव । कन्दलोत्बणवपुः कन्दरैरल्वणयुद्रितं वपुः शरीरं यख्य स 

तथोक्तः" “खागतेति रनभाहुरुयुग्मम्" । उपमारंकारः ॥ 

किं च असि कथिद्विशेषः । भ्रद्यच्छरीरेत्यादि । यत्र दमशानारण्ये वातो 

वायुः कर्तृमूतः ककुभो दिः कर्मतापनना अञ्चभगन्धवन्धाः दुगैन्यसहिताः करोति 
विदधति । कथंभूतो वातः । भ्रश्यच्छरीररवशीरणरिरोजसारः शस्यन्ति घरिलाधः 

पतन्ति शरीराणि येषां शवानां तानि भ्रद्यच्छरीराणि तानि च तानि शवानि सतकानि 

तेषां शीणीः शरित्वा पतिताः ये चिरोजाः केलास एव सारो घनं यस वातख स तथी- 

क्तः । पुनः कथभूतो वातः । कुःश्यत्कटेवरकरदकदतप्रचारः कृथ्यन्ति दुगेन्धे प्राूवन्ति 
यानि कड्ेवराणि तेषां क्कः ष्क रीरैरस्थित्वगभूतदेदैदैतो विनारितः प्रचारो गतिय॑सख 

स तथोक्तः । अपरं कथंमूतो रातः । दग्धाधेदेदग्रतकाभिमययप्रबन्धः द्ग्धा भसमी- 

भूता अधेदेहाः शरीराणि येषां तानि द्ग्धाधेदेहानि तानि च तानि अतकानि चेषां 

संबन्धी योऽसौ अश्चिस्तेन निवतो निष्पन्नो दग्धाधेदेहग्रतकाभिमयः प्रबन्धो यख 

वा तस सर तथोक्तः ! मधुमाधवीषछन्दः । सूपकराठ्करारः । 



११८ काव्यमारा ] 

इतश्च यत्र-- 
यान्युत्सवेपु कृतिनां इतमङ्करानि 

वादयामि मोदिजनगेयनिरगेखानि । 

तान्येव सोकवसषबन्धुरयोद्धूराणि 
नदैन्ति संस्थितवतां विरसस्वराणि ॥ ८९ ॥ 

अपि च- 

यमभुक्तिसमयपिङ्धनः कव्यादसमाजसंहूयव्यसनः । 

जगदस्थरयोद्धोषः परायुतुरस्वरः परुषः ॥ ९० ॥ 
किं च-- 

अचिरेण तच्छुरुष्वं यतो भवेन्नाजवज्चवङ्केशः । 
नो चेदियं दश्चा वो भवितेति ध्वनति शवतूरम् | ९१ ॥ 

इतश यत्र एकस्मिन् पारश यत्र दमन्चानारण्ये ! यान्युत्सवेषि"ा न ॥ 
वायानि उत्सवेषु पुत्रजन्मविवाहादिषु कृतिनां पुण्यवतां अ 
स्कराणि संजातानि इति शेषः ! कथंभूतानि वायानि । मोदि! कल नतनतु (-) 
दिनो द्वन्त ये जना लोकास्तेषां गेयानि गीतानि निरगेखानि अनिवारितानि येषु 
वायेषु तानि तान्येव वायानि संस्थितवतां संस्थितानां तकानां संबन्धीनि विरसख- 

राणि निरसशब्दानि नदन्ति कुत्सितान् शब्दान् कुर्वन्ति । कथमूतानि वायानि ! शो 

कवराबन्धुरवोद्धुराणि शोकस्य रोचनस्य वरा नाथवन्तो ये बन्धवः कुटुम्बवर्गार्तेषां 
रवै ररनैः शब्दैरदधराणि उत्कटानि]  मधुमाधवीछन्दः ¦ जाल्यालंकारः ॥ " 

अपि च तथेव च । यमभुक्तीत्यादि } परासुतूरखरो खतकवादित्रशब्दः परषः 
क्रणस्फोटनप्रायत्वात् कठिनतरः । कथंभूतः परासतूरसखरः । यमभुक्तिसमयपिद्युनः 

यमस्य धर्मराजस्य मुक्तिसमयो भोजनकालस्तस्य पिद्युनः सूचकः । अपरं कर्थभूतः । 

कव्यादसमाजसंहयन्यसनः क्व्यादानां राक्षसानां समाजः समूहः तस सं हये आह्वाने 
व्यसनं आसक्तिथत्र परासुतूरखरे यस्य सष तथा । भूयश्च कथंभूतः । जगदस्थ्याद्धोप 

जगतः संसारसय अस्थय अघ्रुवत्वे तख उद्धोषः वुम्बा(शेपातः स तथा । आयौ । 

रूपकारंकारः ॥ 

किं च असि कथिद्विरोषः । अचिरेणेत्यादि । रावतूरं सृतकवादि्रमितीदद 
ध्वनति सूचेयति--अचिरेण शीघ्रतया तत्किमपि समीचीनं कर्म हे मध्याः, यूयं कु- 

१. शधूरीपातः" इति पुसकान्तर. 



१ आश्वासः] यदासिरकचम्पूकाव्यम् । ११९ 

इतश्च यत्र-- 

असोकरोकवरिकारायरीणैराङ्कै- 

रेकिथिताचरितबान्धवसंनिवेरौः | 
[क्वो (4 

मुक्ता न कस हृदयं परिखेदयन्ति 

चाप्पोद्रतिस्सङितवेगवरा विटापाः ॥ ९२ ॥ 

इतश्च यत्र-- 

कङिकारुकायकाराः रोकादिव दहनबान्धवक्षयजात् । 

अङ्ञाराः शव्यधराः क्षयक्षपातारकाकाराः ॥ ९३ ॥ 

रुध्वं कुर्वन्तु भवन्तः । तक्किम्। यतो यस्माच्छभकर्मणः सकाशात् आजवञ्नकङ्केसः 
संसारदुःखं न भवेत् न जायेत । नो चेत् यदि शुभं क्म न करिष्यन्ति भवन्तस्तहिं 
इयं प्रयक्षीभूता खृतकख दा अवस्थ बो युष्माकं भविता मविष्यति । उपमेव ॥ 

रेके £<. 

इतश्च यत्र । अस्तोकेत्यादि । ठोकैजने युक्ता उच्चैः शब्दिता विलखपाः से- 
दनध्वनयः कस्य पुरुषस हृदयं मनो न परिखेदयन्ति न दुःखं जनयन्ति । अपि तु 
सवैसयापि हृदयं दुःखयन्ति । कथमूतैककेः । अस्तोकशोकवरिकारायशीणैरङ्कः 
अस्तोकः प्रचुरतरो योऽसौ शोकः पश्वात्तापस्तेन वदिको दन्यो योऽसावाकशषयधित्त 

तेन रीणौ रतखण्डीभूता श्म गुवादिभयो विचारो येषां लोकानां ते तथोक्तेः । अपरं 
कर्थभूतैककिः । चिताचरितवान्धवसंनिवेरौः चितायां स्रतकाभो आचरितो रचितो 
वान्धवसख बन्धुवभैख संनिवेशः समारोपणं यैस्ते तथोक्तेः । कथंभूता विलापाः । 
बाष्पो ्रतिस्खक्ितिवेगवज्ञाः बाप्पाणामश्रुजखानासुद्रतिरत्पत्तिस्तया स्खितो अवष्टब्धो 
योऽसौ वेगो रयस्तस्य वशा नाथवन्तस्ते तथोक्ताः । वसन्ततिलका । आशक्षेपाठकारः ॥ 

इतश्च यत्र ईमश्चानारण्ये । कलिकाटेव्यादि । अज्ञराः मुर्मुराः शत्यधराः अ- 
स्थिधराः वर्तन्ते । कथंभूता अङ्गाराः । कलिकालकायकालः कठिकालो दुःखम[य]का- 
ठस्तसख कायः खरूपं तद्वत् कालः कृष्णव्णाः । कस्मात् काला अङ्गाराः संजाताः । 
उत्प्क्षते--दहनवान्धवक्षयजात् शोकादिव दहनो वैश्वानरः स च वान्धवः कुटुम्बव- 
भैस्तस्य क्षये विनाशे जायते उत्पद्यते दहनबान्धवक्षयजसस्मात् । “सप्तमी पञ्चम्यन्ते 
जनेडः । पश्वात्तापादिव । कर्थभूता अङ्गाराः । क्षयक्षपातारकाकाराः क्षयस्य प्रलयस्य 
क्षपा रा्निसरसयाः संबन्धिन्यो यास्तारकाश्वान््रायिण्यस्तासामाकारा येषां अङ्गाराणां ते 

तथोक्ताः । अ्थायुप्प्रे्षालंकारः ॥ 



१२० काव्यमाला | 

इतश्च यत्र- | 
दन्तोत्कीछितद्ुष्ककीकसकलकीरोदर्ताटकाः 

कृण्ान्तःप्रविर्यराव्यशकरोद्भारस्यरुककुक्षयः । 
प्तप्रान्तपुराणपादपपतसपत्रमदुष्यदृशचः 

प्रमाम्यन्यविशङ्कफेककृतिषृतिक्षीवाः हिवाः सोद्धवाः ॥ ९४ ॥ 
इतश्च-- 
कथं नामेयमनङ्गग्रहमदहिरुखोकलोचनानन्द चन्द्रिका चेतोभवानुचर- 

मानवमनोमकंरक्रीडावनविहारवसतिैवतिरुड़ीनान्तरालरहंसा॒ गण्डमण्ड- 
छावासवायसपक्षपान्तापादितावतंसा इदमवस्थान्तरमवातरत् । 

इतश्च यन्न दन्तोत्कीरितेस्यादि । शिवाः शगास्यः प्रभराम्यन्ति पर्थ- 
ठन्ति । कथंभूताः रिवाः । दन्तोत्कीठितङ्चष्ककीकसकलकीलोहृरतताका दन्तेषु 
दानेषु उत्कीलिता क्षुब्धा या ुष्ककीकसखय कला निमीसहडखय खण्डा रैव कीलः 
दाह्कस्तेन उदरद्विदायेमाणं ताड काकुदं यासां तास्तथोक्ताः ¦ अपरं कथभूताः शिवाः । 
कण्टान्तःप्रविलप्रशत्यराकलो द्रारस्वल्क्छुक्षयः कण्ठस्य गलस्य अन्तर्मध्ये मअविच्म्रं 
्ुव्यं शस्य अस्धः सकठं खण्ठं तस्य उद्राटेन उद्रमनेन स्खखन् चलन् कुक्षिरूदर 

यासां दिवानां तास्तथा । अपरं कथंभूताः शिवाः 1 प्रेतप्रान्तपुराणपादपपतस्पघ्रम्र- 
दुष्यटृशः प्रेतानां सतकानां प्रान्तेषु पुराणा जीण ये पादपा वृक्षास्तेभ्यः पतन्ति 

क्षरन्ति यानि पत्राणि छदासतेः प्रडुष्यन्द्यो विकृतिं प्रा्ुवन्यो इषो कोचनानि यासा 
ताः । अपरं कथंभूताः शिवाः । यथोक्तविेषणविरिष्टाः । अविशद्फेच्छृतिकृति- 
क्षीवाः अविराद्कं निर्भयं यथा भवत्येवं या फेरृतिषतिः फेत्कारकरणं तया तलां वा 

क्षीवा मत्ताः । पुनश्च कर्थभूताः । सोद्धवाः सगवः । रार्दूढविक्रीडितम् ¦ जाललंकारः ॥ 

इतश्च एकस्मिन् पार्श्वं शतां चिं देमशचाने पतितां दृष्ट्रा भगवानिति विचारयतिः 
(ईति सोपस्कारवचनं संबन्धनीयम्) । इतीति किम् । कथं केन प्रकारेण । नामेति 
संभावनायाम् । युवतिनेवयौवना ची इदः प्रयक्षीभूतं अवस्थान्तरं जीर्वदितरां दशां 
अवातरत् प्राघ्ठा । कथेभूता युवतिः ! अनद्भ्रह्रहिख्टोकलोचनानन्दचच्िका अ 

नङ: कन्दर्पः स एव ग्रहः पिशाचः । लोकानां ्राथिल्य जनक्वस्वात् , चित्तविश्रसकारि- 
त्वाच्च । तेन प्रहिख विकस्ूर्तयो ये सकाः प्रजजनास्तेपां टोचनानां नेत्राणां आन- 

म्दाय आहादनोत्पादनाथं चन्धिका चन्द्रज्योत्न्ा । अपरं कर्थभूता युवतिः । चेतोभवा- 
सुचरमानवमनोसक्रैटकीडावन विहारवसतिः चैतोमवः कन्दर्पस्तस्य अनुचरा दासा 

१. कसिधित्ुस्तके नास्ययं पाठः. २. जीवितान्तराम् 'जीवितेतराम्?. 



१ आश्वासः यशसिरकचम्पूकाव्यम् । १२१ 

तथा हि- | 

या पू्यै सरकेखिचामररचिः कर्णावतंसोत्ल- 
शिष्टन्दिदि (दिन्दि)रुन्दरघुतिरमूद्रण्डस्थीमण्डनस् । 

सेयं कुन्तर्वह्री पिव्रृवने वातेरिता सांप्रतं 
धूटीधूसरिता दधाति विसरस्संमाजेनीचेष्टितम् ॥ ९५ ॥ 

ये पूवै कामकोदण्डकोटिम्रकटविंभ्रमे । 
ते संमति श्यौ जाते शष्कवहूरकटमपे ॥ ९६ ॥ 

एव ये मानवा मनुष्यास्तेषां मनधित्तं तदेव मकंयो वानरः ! चपलखभावत्वात् । तख 
कीडावनविहाराय विनोदारण्यपयेटनाय वसतिः स्थानम् । अपरं कर्थभूता युवतिः । 

उड़ीनान्तरात्मदंसा उड़ीनः पलायितोऽन्तरात्मा जीव एव हंसो मानसौका ` यस्याः 
सा.उड़ीनान्तरात्महंसा । अपरं कथंभूता युवतिः । गण्डमण्डकावासवायस्पक्षप्रान्तापा- 
दितावतंसा गण्डमण्डलं कपोरस्थलं आवासो माक्कं यख स गण्डमण्डलावाघः स 
चासो वायसः काकस्तस्य पक्षप्रान्तेन पत्रामेण अआपादितं रचितं अवतंसं कर्णपूरो 
यस्याः सा तथा । किमिव अवस्थान्तरं अवातरत् इव्युक्ते--तथाहि । तदेवावस्थान्तरं 
निरूपयति । रूपकालंकारः ॥ 

या पूरवैमित्यादि । या ऊन्तल्वरी केशवी पू जीवद्वस्थायां गण्डस्थली- 
मण्डनं अभूत् कपोलस्थखभूषणं संजाता । कथंभूता कन्तल्बछय । सरकेटिचामर- 
रुचिः स्पुरकेटिष्ठ कामकीडा चामररुचिः प्रकीणैकवच्छोभिता । कन्दपेखय चामरं 
कृष्णमेव भवति यतः । अपरं कथंभूता कुन्तलवहरी । कणोचतंसोत्पलश्िेन्दिदि- 
(दिन्दि)रख॒न्दरयुतिः कणीवतंसं कणैपूरीकृतं यदुत्पटं वलयं तत्र शिष्यः आदि 
हनं प्राप्ता ये इन्दिदि(दिन्दि)रा भरमरास्तद्रत् खन्दरा अतिमनोहरा दतिः सोभा ययाः 
सा तथा । सा पूर्वाक्तलक्षणा । इयं प्रयक्षीभूता कन्तख्वछरी पिद्रवने दमश्ञानारण्ये 
वातेरिता वातप्रेरिता सती धूलीधूसरिता च सती धृलीभिरीषत्पाण्डुरा च सती साप्रतमि- 
दानीं विरत् संमाजंनीचेशितं दधाति विसरन्ती प्रसरन्ती चुव्यन्ती वा या संमाजैनी 
बरहुकरी तस्याशेष्ितं आचारं दधाति धरति । शादूविक्रीडितम् । उपमालंकारः ॥ 

ये पूर्वेमित्यादि । ये श्रुवौ चिछवौ पूर्वै जीवदवस्थायां कामकोदण्डकोरिग्रकट- 
विभ्रमे कामस्य कन्दपेसय कोदण्डं धनुः तख कोटी अग्रे तयौरिवं प्रकट स्फुट वि- 
धरम उपमा ययोस्ते तथोक्ते जाते वभूवतुः । ते भ्रुवौ संप्रति इदानीं ञुष्कबूरकल्मषे 
नाते शुष्कमांसवतिके इव जाते ¦ वस्तु (१छन्दः । उपमालंकारः ॥ 

१ ६५ 



१२२ . काव्यमाख । 

ये नीकरक्तरतान्तचन्द्रकान्तदरे दयो । 
ते जीर्णोदञ्चनच्छिद्रदववुहूदसंनिमे ॥ ९७ ॥ 
ये करकेक्दकाभे मुखरक्ष्मीकतोपमे । 
ते श्र॒ती विचरन्रद्धवाधीरन्धाधमस्थिती ॥ ९८ ॥ 

कंस्तूरिकातिरकपत्रविचित्रितश्री- 
योँऽमून्मृगाङ्कसमकान्तिरयं कपोकः । 

सोऽ च्छवि वहति वायसबारसुक्तः 
कोथग्रदीणेतनुतुम्बफरोपमेयाम् ॥ ९९ ॥ 

ये नीटेति । ये दशौ ये लोचने [पूर्वै] नीलरक्तरलान्तचन्द्रकान्तदरो नीले 
कृष्णवगं रक्ते कोकनदच्छविनी ते च ते रलञे माणिक्य तयोरन्ते प्रान्ते ये चन्द्रकान्ते 
रले तयोदंशा अवस्था ययोस्ते नीखरक्तरलान्तचन्द्रकान्तद्े जक्ञाते । तेच्शौते 
रोचने क्थभूते संजाते । जीणोदश्ननच्छि्रदवबुदुदसंनिमे जीणे शयिते उदब्ने ना- 
लिकेरफटे यि द्रि सेके तयोरद्रयोविषये योऽसौ द्रवो दुरमन्धनिवीसस्तसिन् यो 
बुद्ुदौ जलस्फोटौ ताभ्यां संनिमे सदशे । उपमालंकारः ॥ 

ये करेति । ये श्रुती पूव कथमूते जाते । कठकेषरिदोखाभे कलानां सि(हि)- 
खितपठितादीनां केठिदोले कौडाप्रह्ं तयोराभा शोमा ययोः श्रुयोस्ते तथोक्ते । 
अपरं कथंभूते श्रुती । सुखरक्ष्मीलतोपमे मुखस वक्र खक्ष्मीः शोभा तसया रते 
वछ््यौ तयोरुपमा सादृश्यं ययोस्ते तथोक्ते । ते श्रुती इदानीं गतावस्थायां कथंभूते 
संजाते । विचटन्नद्धवाध्रीरन्ध्राधमस्िती विचरन्ती स्फुरन्ती नद्धा बन्धून मराप्ता 
या वाध्री चभमैरज्जुसखा रन्धं छिद्र तद्रदधमा निकृष्टा स्थित्तिन्धवस्छा ययोः श्रूलयोस्ते 
तथोक्ते । उपमेवे वा ॥ 

कस्तूरिकातिर्केत्यादि । यः कपोलः अयं प्रयक्षीमूतः सगासमकान्तिः 
मगाङ्कखय चन्द्रस्य समा कान्तिः रोभा यस्येति स तथा । कथंभूतः कपोलः । कस्तूरि- 
कातिलकपत्रविचित्रितश्रीः कस्तूरिकाया म्॒गमदसय या तिलक्"*"पच्रावछ्िका तेन 

विचित्रिता श्रीः रोभा यस्येति स तथोक्तः । इनेन चन्द्रस्य छावरण्यं सूचितम् । स 
जगत्प्रसिद्धोऽयं प्रयक्षीमूतः कपोलः वायसवालभुक्तः काकचावकभधितः सन् अदय 

इदानीं छतिं रोभां वहति इति । क्थमूतां छविशोभां विदधति धरति । कथंभूतां 
छविम् । कोथप्रदी्णतनुतुम्बफलेपमेयाम् कोथेन कृष्न ्रदीर्णा दिद्विता कोरिता 
तचुः शरीरं यस तच्च तततुभ्बफलं दौग्धिकसयं तेन उपमेया उपमां प्रापणीया उपमा- 
तुमारब्धा या छविः सा तथा ताम् । उपमालकारः ६ 



! आश्वासः] यरासिखकचम्पूकाव्यम् । १२६ 

या कामकेलीड्ुकतुण्डकान्ता पातुं सुखामोदमिवायताभूत् । 
सा गन्धवाहा विवरावयषनिवशनेगच्छदतुच्छपूया ॥ १०० 

यत्राधरेऽग्रतधिया नवपह्वामे ` 

कामं छृताथेहदयः समपादि कोकः । 
सोऽजस्षविस्रविवराञ्ुतपूयपूर- 

पर्न्तवृत्तिरधरत्वमगण्यमागात् ॥ १०१ ॥ 

` या चन्द्ररलाङ्करसंनिवेश्चा मूके भरिता सोणमणिद्रवेण । 
सा दन्तपङ्किः करपत्रवक्ररयावच्छविः कं न दुनोति रोकम् ॥१०९॥ 

या कामकेरीत्यादिः । या गन्धवाहा या नासिका आयता अभूत् दीषौ सं- 
जाता । किं कुवैती आयता अभूत् । उच्रेक्षते-- मुखामोदं युखकमल्परिमरं पातुमिव 
गन्धोपादानं कतुमिव । कथंभूता गन्धवाहा । कामकेटीष्युकतुण्डकान्ता कामस क- 

न्द केटीष्चुकः कीडाकीरस्तख तुण्डवन्मुखवत्कान्ता मनोहरा । सा गन्धवाहा कथं- 

भूता संजाता । विवरावरोषनिवेरनिच्छदतुच्छपूया दिवरसय छिद्र अवरोषः उद्धाये 
योऽसौ निवेशः स्थानं तस्माचिर्गच्छन् निगैरत् अतुच्छ प्रचुर पूयं नष्टसरुधिरं यसां 
यसा वा सा तथोक्ता ! उत्मक्षोपमाठंकारः ॥ 

यज्राधरेत्यादि । यत्र यसिन् अधरे दन्तच्छन्दे अश्ठतयिया अस्रतपानबु्यां 
कामं यथेष्ट लोकः कामुकजनः कृतार्थहृदयः कृतक द्यमनाः समपादि जातः । कथंमूते 
अधरे । नवपष्टवामे प्रयग्रप्रवारुसदशे । स अधरः अगप्यमपर्यन्तं अधरत्वं निकृष्टत्वं 
आगात् संप्राप्तः । कथंभूतोऽधरः । अजघ्विखविवश्चद्धतपूयपूरपयैन्तष्रत्तिः अजघ 
निरन्तरं विल्लमपक्तं विडगन्धं विवरोन परवशेन घतं निगैठितं यत्पूयं नष्टरुधिरं तख 
पूरः प्रवाहः पर्यन्त प्रान्तस्थाने यस्याधरस्य तथोक्तः. । उपमारंकारः ॥ 

या चन्द्रेत्यादि । या दन्तपङ्ि्दसनावलिः चन्द्रलानिं चन्द्रकान्तमणयस्तेषाम- 
दूरा अभिनवोद्धिदसद्रव्संनिवेरो रचना यस्या दन्तप्ड्कैः सा तथोक्ता । अपरं कर्थ- 
भूता दन्तपद्किः । शोणमणिद्रयेण पञ्चरागरलरसेन मूठे अधस्तनभागे श्रिता आधिता 
संजाता सा दन्तपङ्किः कै लोकं न दुनोति । अपि सर्वेखोकं संतापयतीलयर्थः । कथंभूतं 
दन्तपद्धिः । लोकानायुद्रेगकारमणं गभितं विशेषणमाह--केरपत्रदक्रदयावछछषिः करप- 
त्रस्य क्रकचस्य यद्र युखं तद्वत् द्यावा कदेमाभा छविः शोभा यस्याः सा तथोक्ता । 
आक्षेपोपमालंकारः ॥ 



१२४ कान्यमाखा 

यः कण्ठः कम्बुसंकाश्चः कल्कोकिरुनिखनः । 
स विशीणैरिरासंधिजैरप्पञ्चरतां गतः ॥ १०३ ॥ 

यौ हारनिद्ीररुसन्नवपत्रकान्तो 
करीडाचकाविव मनोजगजस पूवम् । 

तौ पूतिपुष्पफरदुष्टदशाविदानी 
वक्षोरुहौ बङिमुजां बकिपिण्डकस्पौ ॥ १०४॥ 

लावण्याम्बुधिवीचिकोचितरुचौ हस्तौ सरणारोपमेौ 
कामारामरुतापरतानघुमगौ मान्तो्टस्पहो । 

यौ पुष्पासप्ाचवन्धविधरुरौ लीराविखसार्सौ 
तौ जातौ गतजङ्गौ प्रविजरक्तोदण्डदण्डयुती ॥ १०९ ॥ 

यः कण्ठ इत्यादि । यः कण्ठे गल्कन्दरी पूर्व कम्बुसंकारो नारायणकरशङ्ख- 
सदशः संजातः । पुनश्च कथंभूतः कण्ठः । कल्को किलनिखनः कलो मधुरः कोकिल- 
स्येव निखनः शब्दो यस्य कण्ठस्य स तथोक्तः । स कण्ठः विशी्णैरिरासंधिः वि 
रीणौ शटिता शराणां दारूणां संधिः यस्य स विक्ी्णशिरासंधिविषरितच्रसासंघानः 
सन् जरत्पज्ञरतां जीरणैपक्षिम्रहयोपमानं गतः प्राप्तः । उपमालंकारः ॥ 

यौ हारेत्यादि । यो वक्षोरुदौ सनो पूर जीवद्वस्थायां मनोजगजसय कन्दै- 
युधनाथस कीडाचलाविव केटिपर्वतसदशौ संजातो । कथंमूतौ वक्षोरुदौ । अचर- 
धर्मगभितं विशेषणमाह-हारनिक्षेरलसन्नवपत्रकान्तौ हारो मुक्ताफलमाला स एव 
निर्हरो जरपूरनिगंमो लसच्छोभमानं नवपत्रं प्रलयग्रपत्रावली हारनिर्चरश्च स््सच्नवपत्र 
ताभ्यां कृत्वा कान्तौ मनोहरौ । तो वक्षोरदौ इदानीं अघ्रुना [पूतिपुष्पफलदुष्टदशौ 
सन्तौ [पूति यत् ] पुष्पफलं कपित्थफलं तद्द् दुष्टा द्ञा अवस्था ययोस्तौ । कं 
भूतौ । वलिमुजां काकानां वकिपिण्डकत्पौ काकाय वल्दानाय यो पिण्डो भक्तम्राभौ 
ताभ्यां कल्पौ सदसो । उपमालंकारः ॥ 

खावण्येत्यादि ।! यौ दृस्तौ पूव कथंभूतौ जातो । लावण्याम्बुधिवीचिकोचित- 

रुचौ लावण्ये कान्तिखवण्यमेवाम्बुधिः समुद्रस्य वीचिका खट्री तद्रत् उचिता 

योग्या रक् शोभा ययोस्तौ । अपरं कथभूतौ हस्ते । सरणालोपमी म्रणारुस पञ्चि- 
नीकन्दस्य उपमा ययोस्तौ । अपरं कथंमूतौ । कामारामलताप्रताननचभगो कामस 
कन्दर्पस्य आराम उपवनं तस्य संबन्धी योऽपता वद्टीवि्तारसतद्रत् सभग प्रीद्युखादको । 
अपरं कथंभूतो हस्तो । प्रान्तोष्टसतछवो आन्तयोः पयन्तयोरछटसन्तौ पछ भरवाढो 
ययोस्तौ । अपरं कथंभूतौ । पुप्पान्नपिशाचतवन्धविधुरौ पुध्पाघ्ठः कन्दर्पः स एव 



१ जआश्वासः यशचसिरुकचम्पूकाव्यम् । १९९ 

यः कृशोऽमूत्पुरा मध्यो वलित्रियविराजितः । 
सोऽच द्रवद्रसो धत्ते च्मकारहतिदयतिम् ॥ १०६ ॥ 
कैङिवापीव कामस नाभी गम्भीरमण्डरा | 
यासीत्सा निर्मतात्रान्ता खपस्सपविखविडा ॥ १०७॥ 

€= ¢ 

या कामदरपुद्खाग्रसमभ्रामोगनिगेमा । 
साधैद्ग्धाजिनप्रान्तविवर्णां तनुजावरी ॥ १०८ ॥ 
सरद्विपविहाराय यज्ञातं जघनान्तरम् । 
तद्भरच्छेदविञ्धिन्नं जघन्यत्वमगात्परम् ॥ १०९ ॥ 

पिद्याचो ब्रह भ्राथिल्यकारिवात् तख बन्धविधुरौ बन्धनसद्यौ । अपरं कथमूतो 
हस्तो । टीलविलसालसौ रीलाविलसे कामक्रीडाविस्तारे अलस आल्खं ययोस्तौ 
तथोत्तौ । तौ हस्तौ इदानीं कथभूतौ जातौ । गतजङ्लो सांसरहितौ सन्तो । प्रविजर- 

त्कोदण्डदण्डदयुती प्रकर्षेण. विरोषेण च जरत् जीर्णं भवत् यत्कोदण्ड धनुस दण्डो 
यष्िसद्रत् दतिः शोमा ययोस्तौ । उपमालंकारः ॥ 

यः कृश इत्यादि । यो मध्यो मध्यप्रदेशः पुरा पै कृशो सुष्टिमध्यसंमेयो- 
ऽभूत् बभूव । कथंमूतो मध्यः । वलित्नरयविराजितः वटिन्नयेण रेखात्रयेण विरोषेण 
राजितः कोभितः । स मध्यः अय इदानीं द्रवद्रसः प्रवहस्रथमधातुः सन् चर्म॑कारट- 
तिध्युति धत्ते चर्मकारस्य पादकृतो या इतिशर्मप्रसेवकसतखा युति शोभां धत्ते धरति । 
उपमालकारः ॥ 

केटिवापीत्यादि । या नाभी तुन्दिका गम्भीरमण्डला अगमन्(अगाध)मध्या 
आसीद्वमुव । कथंभूता नामी । कामस्य कन्द्पेख केलिवापीव कीडादीधिकेव । सा नामी 
निगेतान्रान्ता सती वहिनिगेतपुरीतत् प्रान्त सती खपत्सर्षबिखविल खपन्तो 

निद्रां कुर्वन्तो ये सपौ दीषेपृष्ठास्तेषां विलं चछिद्रं तद्त् आविला अतुच्छा जाता । 
उपमाटंकारः ॥ 

या कामरारेत्यादि । या तनुजावरी रोमराजी कामररपुङ्काग्रसमप्राभोगनिर्भमा 
पूर्वै जाता । कामः कन्दरषस्तद्य चरो वाणसख पुङ्कः काण्डमूरं तख अर प्ान्तस- 
दरत् समग्रः परिपूर्णं आभोगनिमैमः परिपू्णैताप्रादुभमविो यखास्तनुजावल्याः सा तथोक्ता । 

सा तनुजावकिः इदानीं कथंभूता जाता । अधंद्र्धाजिनप्रान्तविवणौ अभर सामिदग्धं 
भस्मीभूतं अजिनं च्म तख प्रान्तवत् पयन्तवत् विरूपको वणौ रूपं यसाः सा तथोक्ता 
जाता । उपमालकारः ॥ 

स्मरद्धिपेद्यादि । यजघनान्तरं कव्यध्रमण्डलं स्मरद्धिपविहाराय जातम् ! सरः 
कन्दैः स एव द्विपो गजः सर्वेषां घातकत्वात् तस विद्यरः पयैटनं समरद्िपविहाराय 



१९६ कान्यमाा । 

या कामकरभालानस्तम्भिकेवोरुवष्ठरी । 
सा श्वनिदूलरावण्या वानवेणुपरममा ॥ ११० ॥ 

ये पूव सरशरधी श्ष्णच्छविवतिते सुवृत्ते च । 
करोकिकिनरुकाकारे ते जङ्घे सांप्रतं जाते ॥ १११॥ 

यत्रारक्तकमण्डनं विरचितं यत्राछितिौ मूपुरो 
यत्रासीन्वभौक्तिकावलिकिकाकान्ता नखानां ततिः । 

यच्रासोकदलेचचयश्च समभूत्कीडाविहारोचित- 
सावेरण्डजरण्डकाण्डपरटप्रस्पष्टचेषटौ कमो ॥ ११२ ॥ 

जातं संपन्नम् । तजनघनान्तरं गल्क्छ्ैदवि्किन्नम् गर्ता निर्गता देन पूयादिना 
आद्रभायेन विषितं विरूपं भिन्नं सत् परं उक्छृषटं जघन्यं निकृष्टत्वं अगात् जगाम । 
उपमाङ्कारः ॥ 

या कामकर्मेद्याटि । या ऊरवटटरी' सक्थिकता कामकरभारनस्तम्भिका इव 
संजाता । कामः केन्द्रषैः स एव करमो गजबालको लोकानां मारणहेतुस्वात् तसय 
आलानस्तम्मभिका बन्धनलकघुस्तम्भसद्रत्संजाता । सा उरुवषछटरी इदानीं कथंभूता सं- 
जाता । श्वनि्दूनलावण्या सती श्वभिः सरमापुतैरनिदटैनं समूरोत्काषितततं लावण्यं का- 
न्तियैस्या ऊरव्यः सा तथा श्रनिदूनखावण्या सती ! कीदरी जाता ¦! वानवेणुवत् 
जीणेवंरावत् परा आ[नान्यारसी प्रभा यसाः सा वानवेणुपरप्रभा । उपमाल्कारः ॥ 

ये पूवैमित्यादि । ये जे पूर्वै वेतन्यकाटे सरशरधौ कामेषुधिसमाने जते । 
कथंभूते जङ्घे । शकष्णच्छविवतिते श्ष्णया मनोहरया छन्या कान्या वतिटे लिप । 
पुनश्च कथंभूते । सुदत्ते गोपुच्छवद्वूतलाकारे । ते जङ्के ते प्रते सांप्रतमिदानीं अचै- 
तन्यकाडे कोठिकृस्य तन्तुवाय कुविन्दसखय यनच्नक्कं तन्तुमोचनोपकरणं सापिके- 
तिदेदयाम् तख आकारो मूतिर्ययोजंक्गयोस्ते तथोक्ते । उपमाटंकारः ॥ 

यजारुक्तेत्यादि । यत्र ययोः रमयोः आलक्तकमण्डनं लाक्षारसभूषणं विरचितं 
निष्पादितम् । यत्र ययोः करमयो्ूपुरो मङ्रीरौ आलितौ शब्दिता । ययोः कमयोः न- 
खानां ततिः पुनभेवानां भ्रणिः कामाद्कल्लानामावटिनेवमोक्तिकावटिकलाकान्ता संजाता 
नवानि प्रभ्राणि यानि मोक्तिकानि मुक्ताफलानि तेप्रामावलिः प्रेणिसस्याः कला 
शोभा तद्रत्कान्ता मनोहरा । यत्र ययोः कमयोः अशोकदटो्यः अशोकपट्टवग्रकरः 
करीडाविहायेचितो रीलापर्यटनयोग्यः समभूत्संजातः । त क्रमो एरण्डजरण्डकाण्ड- 
पटल्प्रस्पष्टचेष्टो एरण्डो वातारिषृक्षससयय जरण्डकाण्डपटलं जीर्णस्कन्धप्रतरं प्रस्प्रा 
प्रयक्षीभूता चेष्टा अवस्थी ययोसता तथोक्ता [जात] । उपमानसमुचयाल्कारः ॥ 



१ आश्वासः] यश्चसिककचम्पूकाव्यम् । १२७ 

किं च- 

या केोञदीव सरसीव मृणाछिनीव 
रक्ष्मीसि प्रियसखीव विखासिनीव । 

तैसतेर्गणेरजनि सा सुतनुः प्रजाता 
प्रतावनीवनवशा विवशा वराकी ॥ ११६ ॥ 

यस्याः केखिकिकेः कठं कररुहैः सीमन्तिताः कुन्तरा 
यस्याश्चन्दनवन्दनं प्रणयिमिभीरन्तरे निर्मितम् | 

यखाश्चेणमदेन कामिमिरयं चिः कपोकः कृतः. 

सा खटाह्करङ्वक्रविकृति -तत्रैव धततेऽद्भतम् ॥ ११९ ॥ 
या मानसकरहंसी नेत्रो्रुचन्द्रिका च या जगतः । 

सा कारमहात्रतिना खट्ाङ्गकरङ्कतां नीता ॥ ११९ ॥ 

करं च असति कथिद्विशेषः। या कौसुदीत्यादि । या इतनुः शोभनशरीरा 
छरी तैसेर्जगल्मघिद्धैः गुणैः कान्टादिभिरजनि संजाता । कीदशी अजनि । कौमुदीव 
चन्द्रज्योत्लेव । अपरं कथंभूता अजनि । सरसीव लावण्यरसभूतत्वात् सरसीव अगा- 
धसरोवरसद्शी । अपरं कथंभूता । भ्रणालिनीव उत्फुष्टखोचनमुखत्वात् पद्िनीव । 
अपरं कर्थभूता संजाता । खक्ष्मीरिवं दयागगुणोपेतत्वात् नारायणपलीव । अपरं कथं 
भूता । प्रियसखीव अतिपन्नतायुक्तत्वात् वष्टुभजनस्येव (१) ¦! अपरं कथंभूता 1 विल- 
सिचीव चतुरालपोपेतत्वात् भामिनीव । सा सुतनुः प्रेतावनीवनवशा सती द्मशना- 
रण्यपरवशा सती विवशा एकाकिनी वराकी चटिका प्रजाता । उपमाख्कारः ॥ 

यस्या इत्यादि । यसाः लियाः न्ताः केशाः कलं मनोहरं यथा ` भवत्येवं 
केलिकलैरविपुरूषेः कररुहैः नखैः कृत्वा सीमां प्रापिताः । यस्याः किया प्रणयिभिः 
पुरुषैः ज्ञदवद्धिः पुरुषेभौलान्तरे ठखाटमध्ये चन्दनवन्दनं चन्दनेन परमोत्तमचन्दनेन ` 
वन्दनं तिरक निर्मितं कृतम् । यस्याः खियाः कामिभिः पुरषेरयं प्र्क्षीभूतः कपोले 
गण्डस्थलं एणमदेन कस्तूरिकारक्ेण चित्रो मनोहरः कृतः । सा घी तत्रेव कुन्तल्भा- 
लान्तरकपोटेष॒खदुङ्गकरद्रवक्रविकृति धत्ते खदुज्गसख ईषादेः करङ्ख, वक्लख 
मुखस, विकृति विकारं धरति । अद्धुतमाश्वयमेतत् । उपमालंकारः ॥ 

या मानसेव्यादि । या चरी मानसे चित्ते सरोवरे कलर्दसी राजसी जाता । 
यां घी नेन्रोतसखनां खोचनकुवल्यानां चचिका चन्द्रज्योत्छा विकास्कारिणी जाता । 



१२८ कान्यमाखा । 

यदभ्यस्यति यो कोकः स भवेत्तन्मयः स्फुटम् । 
प्कामाभ्यसलखदट्राङ्ञे युक्ता खटाङ्गता ततः ॥ ११६ ॥ 

तिकेव प्रणयतरोयौ वनदेवीव केङिवनभूमेः। 
सा यमनृपतिविसुक्ता फेखेव प्रा्यते पतगैः ॥ ११७ ॥ 

जीवन्त्येषा यथेवासीत्सर्वस हृदर्यगमा | 
मृताप्यमूत्तथेवेयं दुस्यजा प्रकृतियैतः ॥ ११८ ॥ 
हंसायितं वदनपङ्रुहे सरातै- 

यस्मा गजायितमभूत्कृचकुस्ममध्ये | 
एणायितं च जघनखलमेखलायां 

तसयाः करेवरममी निकषन्ति कङ्काः ॥ ११९ ॥ 

कश्य । जगतः जगतिस्थितकायुकजनय । सा घी कार्महाव्रतिना यमचावाँकगुरुणा 
सखदटराङ्गकरङ्तां नीता प्रापिता । समुचयोपमारंकारः ॥ 

यद्भ्यस्यतीत्यादि । यो खोको यो जनो यद्वसु अभ्यस्यति अलुशील्यति स 
लोकः स्फुटं निश्चयेन तन्मयस्तद्रस्तुमयो भवति संजायते । तत्तस्ात्कारणात् प्रकामा- 
भ्यस्तखटटगै जने खदट्र्गता युक्ता घत एव । रूपकालंकारः ! अथान्तरन्यासो वा ॥ 

रुतिकेवेत्यादि । या ची प्रणयतरोः स्वक्ष रतिकेव वह्टीव संजाता । या 
१ 

म 

त्री केङिवनमूमेः कीडास्थानभूमिकायाः वनदेवीव वनदेवतासदशी संजाता । साची 
पतगैः काकादिभिः शकुन्तैः प्रार्यते भक्ष्यते । कीटरी । यमनृपतिविमुक्ता फेठेव- 
यमराजमोजनोद्रारिता फेटेव भुक्तोषितच्छिष्ट)मिव संजाता । उपमाछंकारः ॥ 

जीवन्तीत्यादि । एषा घी यथैव येनैव प्रकारेण जीवन्ती सती स्वैख लोकल 
हृदयंगमा मनोवहा आसीद्रभूव । तथेव तेनैव प्रकारेण इयं घी खतापि सती तथेव 
हृदयंगमेव अभूद्रमुव । यतो यसात्करारणात् म्रकृतिः खमावो दुस्यजा दुस्याज्या 
मवति । हृदर्यगमा मनस उद्रेगजननी र्थः । अथाँन्तरन्यासालंकारः ॥ 

हंसायितमित्यादि । यस्याः लिया: स्मरा्तैः यस्यै: कामपीडितेः पुर्पेर्वदनप- 
दुरुहे युखकमटे हंसायितं हंसरिवाचरितम् । यस्याः घिया: कुचङुम्भमध्ये स्नकल- 

दान्तरे गजायितं गजेरिवाचरितमभद्रमूव । यस्या जघनसट्मेखलयां कय्यप्रभाग- 
कटिन्यां एणायितं स्ारिवाचरितमभूत् । तसयाः लिया: कलेवरं रारीरं अमी प्र्यक्षी- 
भूताः केट् अका निकषन्ति चरीटयन्ति । समुच्चयोपमारंकारः ॥ 

(र 

१. केलिक(स)दनभूमेः इति सटीकपुसकपाठः. 



१ आश्वासः] यदसिरुकचम्पूकाव्यम् | १२९ 

पायं पायं मधु मघुरदक्पूवैमुद्रवैमावा- 
त्सारं सारं वदति च करं या मुदा कुञ्चितभरः 

साचैतसिन्नपगतमनोम्फरत्वादनीहा 
प्रेतावासे निवसति गता भोज्यभावं शिवानाम् ॥ १२० ॥ 
यामन्तरेणं जगतो विफला प्रयासा 

यामन्तरेण भवनानि वनोपमानि । 
यामन्तरेण हतसंगति जीवितं च 

तस्याः प्रपद्यत जनाः क्षणमेकमङ्खम् ॥ १२१ ॥ 

आशिष्ट परिचुम्बितं परमितं यद्रागरोमाञ्चिते- 
स्तत्संसारयुखास्पदं वपुरमदेवं दश्ागोचरम् । 

रीर्यचर्मचयं पतसकमरं अदयच्छिरापञ्ञरं 
व्यस्यत्सधिबरं गरुत्रल्कुलं कुथ्यत्लसाजार्कम् ॥ १२२ ॥ 

पायं पायमित्यादि । या मधुरद् मनोदरलोचना खी मधु मवं पायं पायं पीत्वा 
पीत्वा पूर्वमुदरवैभावात् । सारं स्मारं स्प्रत्वा स्थत्वा कठं मधुरं वदति च व्रते च । कया । 
सुदा हषेण । सा कर्थभूता । कुचितघ्रुः कुटिकभ्रभागा । सा घ्री अद्य इदानीं एतस्मिन् 

प्रयक्षीभूते त्रेतावासे दमश्चाने निवसति तिष्ठति । कथंभूता । अनीहा निशे्टा ! क- 
सात् । अपगतमनोमकेटत्वात् नष्टचित्तवानरत्वात् । पुनः कथंमूता तिष्ठति । शिवानां 

शगारीनां भोज्यभावं भोजनत्वं प्राप्ता । उपमालंकारः ॥ 
यामन्तरेणेत्यादि । यां सखरीमन्तरेण विना जगतो जगति स्थितलोकख प्रयासाः 

कष्टानि विफला निष्फला भवन्ति । यां द्लीमन्तरेण विना भवनानि गृहाणि वनोपमानि 
अटवीसदटशानि भवन्ति | यां खीमन्तरेण विना जीवितं प्राणितं हतसंगति मवति 
म्रतसदशं भवति । हे जनास्स्याः लियः अङ्गं शरीरं क्षणमेकं मुदूर्वमेकं यावत् ताव- 
त्मपद्यत अवलोकयत यूयम् । उपमालकारः ॥ 

आश्ि्टमित्यादि । यद्रपुर्यच्छरीरं क्षणमेकं रागरोमाचितैः पुरुषैः रागेन क- 
ण्टकितररीरेः पुर्षराशचिष्टं बाहुभ्यां गाढमाटिग्गितम् । यद्भूपुः परिचुम्बितं वक्रसंयोगमा- 

नीतम् । यद्वपुः परमितं सरमन्दिरकामल्तासंयोगमानीतम् । कथंभूतं यद्वपुः । संसार- 

सुखास्पदम् । आजवं जवे सातस्थानम् । तद्वपुः तच्छरीरं एवं दशागोचर ईंदरीं 

व्यवस्थाविषयो ऽभूत् वभूव । एवं कथमिति चेत् रीरयचर्मचयं शतखण्डीमवदजिनपट- 
लम् । पतत्पलभरं गलन्मांससारम् । धरदयच्छिरापञ्नरम् अधःपतत् नहारुबन्धनम् । 

१४ 
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आः, कष्टादपि कष्टतरमहो सरविर्सितम् । 
इत्थमन्तदुरन्ताङद्गी बहिमेधुरविभ्रमा । 
विषवह्वीव मोहाय यदेषा जगतोऽजनि ॥ १२६ ॥ 

अपि च-- | 
मायासाम्राज्यवयाँः कविजनवचनस्यद्धिमाधुयेधुयौः 

खयपशवयसोभाः कुहकनयमयारामरम्योत्तरामाः | 
पञजैन्यागारसारासिदिवपतिधनु्न्धुराश्च खभावा- 

दायुकौवण्यक्ष्यस्तदपि जगदिदं चित्रमत्रैव सक्तम् ॥ १२४ ॥ 
= 

व्यखत् संधिबरु नयत् संश्चेषसारम् । गलन्नरलकुरं सखवदस्थिसमूहम् । कुथ्यत्छसा- 
जालकं शरत् सिराकुत्सितसमूहम् । रूपकालंकारः ॥ 

आः कष्टादपि कषटतरमदो सरविरसितम् । आ इति कोऽर्थः । श्रीपुदत्ताचायेि- 
न्तयति ! अहो लोकाः, अहो आश्चयै वा, स्मरविखसितं कन्दपैचरित्रं ` कष्टादपि 
कष्टतरं निन्यादप्यतिद्येन निन्यम् ॥ 

दूव्थमिति । यत् यस्मात् कारणात् जगति स्ितलेकख एषा घी मोहाय 
अचैतन्योत्पादनाय अजनि संजाता । कथंभूता एषा छली । दृत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण 
अन्तर्मध्ये दुरन्ताद्गी दुष्टखभावशरीरा वहि बाह्ये मधुरविश्रमा मनोहरत्वश्रान्त्युत्पादिका । 
कथंभूता । विषवष्टीसदशा । यथा विषवष्टी अन्तर्मध्ये दुष्टखभावा भवति, बाह्ये तु 
सुखादुर्भैवति अचैतन्यं चोत्पादयति । उपमारुकारः ॥ 

अपि च तथा च। मायासास्राल्येत्यादि | आगुौवप्यलक्षम्यः आयुश्च 
जीवितकालः, लवर्ण्यं च रारीरकान्तिः, लक्ष्मीश्च खापतेयम्, आयुलोवर्यलक्षम्यः । 
कर्थभूताः । मायासाम्राज्यव्यः विदाधरादिमायया कृते यत्साग्राज्यं चक्रवत्तिचवे 

तद्वत् वर्यां सुख्याः ।.मनोहरा इयर्थः । अपरं कथंभूता आयुलीवण्यलक्ष्यः । कविजन- 
वचनस्पद्विमाधुयेधुर्याः कविजनानां विद्रननानां ये जनाः समूहास्तेषां वचनानि 

शृ्गारादिरसबहुखानि तैः सह स्पद्धैते उपमां धरति यन्माधुर्यं मधुरत्वं भिषटत्वं 
तसिन् धुयौः मुख्यास्ासथोक्ताः । पुनः कथंभूताः ¦! खप्रातशवर्यशोभाः खप्रेति 
निद्रायां आप्तं प्राप्तं मनसा लालितं यदैश्यं राज्यं तद्रत् शोभा यासामायुलेवण्य- 
लक्ष्मीणं तासथोक्ताः । अपरं कथंभूताः । कुहकनयमयारामरम्योत्तराभाः कुद- 
कनय इन्द्रजालं तेन निवरत्तः कुहकनयमयो योऽ्सावाराम उदानं वनं तद्त् रम्या 
अतिमनोदरा उत्तरा उक्छृष्टतरा आमा प्रतिभासा यासां तास्तथोक्ताः । अपरं कथं- 

मूताः । परजन्यामारसाराः पजन्य मेवपरटल यदागारं अरासादसतद्रत्पारो मनोहरत्वं 
यासां तास्तथोक्ताः । अपरं कथमूताः । त्रिदिवपतिधनु्ैन्धुराः अिदिवः खमै- 
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हृदय, खरं दूरमन्वसरः। तदलमवस्तुनि व्यासङ्केन। श्दमिह ननु 

प्रसतुतमवधार्थम्-- 
"नैवार सन्ति यमिनामुचितावकासाः 

स्वाध्यायबन्धुरधरावसराः प्रदेशाः । 
वृन्दं महृत्तपन एष तपल्युदारं 

वाताश्च वान्ति परितः परुषप्रचाराः ॥ १२५ ॥ 
किं च- 

यन्मृतानामवस्थानं तत्कथं जीवतां भवेत् । 
अन्यत्र रवरीरेम्यः को नामेदाम्रहस्तः ॥ १२९ ॥ 

सस्य प्रतिः खामी देवेन््रस्तसय धयुमैघपटल्सितचापं तद्वत् बन्धुरा मनोहराः | 
कस्मात् । खभावात् प्रकृत्यैव अस्थिरत्वात् । तदपि तथापि इदं भयक्षीमूतं जगत् 
पृथ्वीमण्डलस्थितलोकसमूहः अत्रैव आयुरत्मवण्यलक्ष्मीषु सक्तमनुबन्धपरं वर्तेते । 
चिन्रमाश्चयमेतदिति रोषः । उपमारंकारः ॥ 

हंहो हृदय, खरं दूरमन्वसरः । तदलमवस्तुनि व्यासङ्गन । इदमिह नमु प्रस्तुत- 
मवधार्यम् । हंद अहो हृदय आत्मन्, सखरमतिशयेन दूरं विप्रकृष्ट अन्वस॒रः 
(आजग्मि यत्वम् ।) किमित्येतावान्विचारस्त्वया त इद्य्थः । तत्तस्मात् कारणात् 

अवस्तुनि आत्मातिरिक्तपदाथं व्यासद्ेन प्रसङ्गलया अलं पूर्णम् । नु अहो हृदय, इह 
अस्मिन् प्रस्तावे इदं प्रयक्षीभूतं प्रस्तुतं अस्तावागतं सुभाषितमवधायं ज्ञातव्यम् । 
इदं किमिति चेत््-नेवा्ेत्यादि । दंदो हदय, अत्र र्मश्ानारण्ये यमिनां 
मुनीनां उचितावकाराः योग्यावकादाः प्रदेशाः स्थानानि नैव सन्ति नैव वर्तन्ते वे 
कथंभूताः म्रदेराः । खाध्यायबन्धुरघरावसराः (निवर्तन्ते) खाध्यायः बवाचना- 

मरच्छनानुगरकषान्नायधर्मोपदेशलक्षणः पञ्चविधः । तदर्थं बन्धुरधरा क्षेत्रश्द्धिसंयुक्तमूमि- 
सस्या अवसरः प्रस्तावो येषु देशेषु ते तथोक्ताः । इन्दं सदो गणो महत् अचुरतरं 
वर्तते । एष प्र्क्षीभूतस्तपनः श्रीभास्कर उदारयुक्कृष्टं तपति संतापं करोति । लल्यर. 
तपो वर्तवे इयर्थः । वाताश वायवः परितः समन्तात् परषप्रचारा अतिकठिन- 

वर्तिनो वान्ति समागच्छन्ति । तेनात्र स्थातुं न योग्यमिति मावः । समुच्चयाकंकारः ॥ 

किं च असि कथिद्विशेषः। यन्मृतानामित्यादि । यत् अवस्थानं गतानां 
प्रेतानां वर्ते तदवस्थानं जीवतां पुरुषाणां कथं केन प्रकारेण भवेत्संजायते । न कथ- 
मपि चेदिदयर्थः ! कथम् । अन्यत्र विना । केभ्यो विना । दावरीलेभ्यः राकिनी. 
डाकिनीराक्षसान् वजेयित्वा इयर्थः । त एवाच राक्षसादयस्िष्ठन्ति इवर्थः । तत्त 
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पुनयोवदयं दिगन्तराठेषु रोचने मचारयति तावदुत्तरखां 
राजपुरस्याविदूरवतिनं सुनिमनोहरमेखलं नाम ॒खर्वेतरं पर्वैतमपदयत् । 
यः खल धम्मिह्विन्यास इव नागनगरदेवतायाः, किरीयोच्छेय इवायी- ̀  
रक्म्याः, स्नामोग इव महीमहिरायाः, क्रीडाकन्दुक इव वनदेवतायाः, 
मातृमोदक इव दिग्बालकरोकख, ककुदौद्धम इव भूगोरुगवेन्द्रस, द्रा 

रपिधानस्तुप इव भुजङ्गमुवनस्य, यष्टयधिष्ठानवन्ध इव॒ विहायोविदङ्ग- 
मस्य, चिविष्टपकुटनिमांणमृयिण्ड इव प्रजापतिजनस्य, केटिपासाद इव 
केकुप्पारुककन्यकानिकरस्य,. गतिस्खरुनरोष्ट॒ इव कङ्कार), मान- 

स्मात् कारणात् इह अस्मिन् स्थाने को नाम आग्रहः फो नाम निर्वन्धः। न कथिनि- 

न्ध इयर्थः । आक्तेपालकारः ॥ 

पुनः पुनरपि देमद्रानावलोकनादनन्तरं यावत्कारं अयं भगवान् दिगन्तराङ्षु 
दिख्ण्डरेषु लोचने द्वे नयने प्रचारयति, तावत्काटं उत्तरयां हरिति कौबेयौ ककुमि 

पर्वतमपदयत् । कथंभूतं पर्वतम् । राजपुरसखय नगरस्य अविदूरवर्तिनं निकटतरम् । 
पुनश्च कथंभूतं पर्व्तम् । मुनिमनोहरमेखलनामधेयम् । पुनश्च कथंभूतं पर्वतम् । 
खर्वतरं हखतरम् । यः खट धम्मिद्विन्यास इव नागनगरदेवतायाः यः पर्वतो 
नागनगरदेवतायाः मोगवतीपुरदेवतायाः खद निश्चयेन धम्मिहटविन्यास इव केडाञूट 

इव । किरीरोच्छ्य इवाटवीलक्षम्याः अरण्यश्रियः किरीटोच्छर्य इव सुकुरोचय 
इव । सनाभोग इव महीमहिलायाः प्रथ्वीश्चियः स्तनाभोग इव कुचारोप इव । 
कीडाकन्दुक इव वनदेवतायाः "" ˆ" "" -“ । लीलगिरिक इव । 
मातरृमोदक इव दिग्बालकलोकसय डिम्भसमूहस्य मातृमोदक इव मातृमिद्तो 
मोदक इव । क्कुदोद्रम इव॒ भूगोलगवेनरसय भूुगोलगवेन्द्रसय प्रथ्वीपीटवृषभख 
ककुदोद्रम इव स्कन्धोत्नतप्रदेश इव । द्वारपिधानस्तूप इव भुजङ्गभुवनख यु- 
जङ्गमुबनस्य पाताललोकस् द्वारपिधानस्तूप आवरणोच्चय इव् । यष्ट्वधिष्टानवन्ध 
इवं॒विहायोविहदमस्य विहायो विहङ्गम आकरादापक्षिणः यष्टयधिष्टानवन्ध इव 
कृष्ारोपणाय स्थण्डिकमिवे । त्रिविष्टपकुटनिमौणस्रत्पिण्ड इव॒ प्रजापतिजनस 
म्रजापतिजनख विधातृलेकस चिविष्पं ेखोक्यं तदेव कुटो घटो जीवनाधा- 
रत्वात् तस्य निर्माणे निष्पादने मृत्पिण्ड इव मृत्तिकायाः पिण्ड इव । केलि- 
ग्रासाद् इव ककुप्पारककन्यकानिकरस्य ककुप्पारुककन्यकानिकररस्य दिक्पाल्कन्या- 

समूदस्य केलिप्रासाद इव कीडासदनमिव । गतिस्खटठनसलोष्ट इव कलिकालस्य दुःखमय- 
काल गतिस्खरने गमनस्लल्ने ग्स्पिण्ड इव  मानस्तम्भ इवैकरिलाघरितारम्भः 
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सम्भ इवैकरिराघटितारम्भः, शिवशातकुम्भप्रदेश इव ॒विदृरितदयिता- 

समवेशः, अलोकाकाश इव विगतजन्तुजातावकाञ्चः, तपश्चरणागम् इव 
समुत्सारितिवषेधरसमागमः, क्षर्पाणकभरेणिरिव तपःपत्यवायरहितक्षोणिः 
महावृत्तपमसार इव विसीणैपादविस्तारः, समीरकुमारैरविरचितविशुद्धिरिव 
सखवाध्यायोचितः, कान्तारदेवताभिः संमाञित इव कमनीयकन्दरः, पय- 
न्तपादपैः संपादितकुघुमोपहारः प्रदत्तरङ्कावङ्यि गुहापरिसरेषु, श्षुपावर- 
तोपान्तोपत्यकः पुरकित इव महामुनिसमागमात्, स्षवनिकुञ्जनिन्चरजरः 

एकया अखण्डया शिलया दृषदा घटितः कल्पितः आरम्भो रचना यख स 
लाघटितारम्भो मानस्तम्भ इव समवसरणसंबन्धी स्तम्भ इव । रिवशातकुम्भप्रदेश्च 
इव विदूरितदयितासमावेशः विदूरितो दृरीकृतो निषिद्धो दयितानां खीणां समावेशः 

भ्रवेशो यत्र स तथोक्तः रिवः मोक्षसदेव शातकुम्भं खवणं तस प्रदेश इव । 
(खमिव) अलोकाकाश इव विगतजन्तुजातावकाश्चः विगतो नष्टो जन्तुजातानां 
पिपीलिकादिजीवसमूहानामवकाराः प्रवेशो यसिन् स तथा अलोकाकारः प्राणिप्रवै- 
रहितो भवति । तपशवरणागम इव समुत्सारितवषैधरसमागमः समृत्सारितो 
दूरीढरतो वषधराणां नपुसकानां समागम आगमनं यत्र तथा तपश्वरणागम. इव दीक्षा- 
म्रहणसिद्धान्त इव । यथा तपश्चरणागमो नपुंसक ग्रवेरानिषिद्धः । क्षपाणकश्रेणिरिव 
तपःप्रयवायरहितक्षोणिः तपःग्र्यवायेन तपोदोषेण रदितभूमिः क्षप[णकश्रेणिरिव 
यथा क्षृप[णकश्रेणिः अपू्वैकरणयुणस्थानादारभ्य द्वादद्चयुणस्थानपयन्तं गुणस्थानचः 
तुष्टयदोषर हितमूमिकं भवति | 9 (0042 पुनमहाए्त्त- 

ग्रसारः विस्तीणैपादानां प्रयन्तपवैतानां विस्तारो यख स तथा । महव्त्तं षडिराति- 
व्णपाद्ः श्रेकस्लख प्रस्तारः इव । यथा महादृत्तप्रसारो मयरसतजभनगुरुलघुप्रसताराणां 
महाविस्तारवान् भवति 1 समीरकुमारैर्विरचितविद्ुद्धिरि खाध्यायोचितः पुनः खा- 
ध्यायोचितः खाध्याययोग्यः समीरकुमारैः विरचिता विशुद्धिः निर्मैल्ता यसय स 
तथोक्तः । तीथकरविदहदारभूमिरिव । कान्तारदेवतामिः संमाजित इव कमनीयकन्दरः 
पुनः कमनीया मनोहरा कन्दरा गुहा यद स तथा कान्तारदेवताभिः वनदेवताभिः 
संमाजित इव शोधित इव । बहुवा(क)रित इव । परयन्तपाद्पैः संपादितङुषमोपहारः 
परदत्तरङ्गाविरिव गुहापरिसरेषु गुहापरिसरेषु गुहानां प्राङ्गणेषु पयैन्तपाद्पैः पुरस्ता- 

क्षेः संपादितकुषुमोपहारः निष्पादितपुष्पप्रकरः । उप्रेक्ष्यते--प्रदत्तरङ्गवकिरिव वि- 
दितचवुष्कार्चन इव । क्षुपादरृतोपान्तोपलयकः पुलकित इव महामुनिसमागमात् । पुनरपि 
कथंभूतः । श्चपेदैखशाचैव्रेता वेष्टिता उपान्ते समीपे उपल्यका पवैतासन्नभूमिर्यय स 
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प्रकरितानन्दरोचनबाष्प इव संयमिसंभावनाराधनात्, र्यनश्चिका्चाध्यमे- 
खलः परिकिखितोशीर इव द्वयातिगानाम्, एवमनयेरपि तेसेरयमर्षणे्ुणै- 
सिविधस्यापि कम॑न्दवरन्दस्योत्यादितप्रीतिः ॥ 

तमुपसद्य निष च निवैतितमा्ममध्याहक्रियः खयं तदिवसोपात्तोप- 
वासः [स] समाकर्य्य च परिणतकारुमददैकमखिलं अमणसंघमातदेसी- 
येनान्तेवासिनाधिष्ठितं छोचनगोचरारामेषु रामेषु विष्वाणाथमादिदेस ॥ 

तथोक्तः । उक्तं च--उपलयकद्रिरासनना मूमिरूध्वमधिदकाः । महामुनीनां समागमात् 
दिगम्बरगुरुसमागमात् पुरुकित इव रोमाश्वकञ्चकित इव! खवनिडुज्ञनिन्चैरजलः भ्रकरटिता- 
नन्दखोचनवाष्पं इव संयमिसंमावनाराधनात् ) पुनः कथंभूतः पर्वतः । घवन्निकुज्निद्चर- 
जः सरवन्ति निद्मीरन्ति निकुञ्ञेषु रुतादिपिदहितोदरेषु स्थानेषु निक्षैराणां जलान्युद- 
कानि यख स तथोक्तः । संयमिनां संमावनाराधनात् ्रकरिता आनन्दस्य संबस्धिनो 
लोचनबाष्पा नेच्रजखानि येन स तथा । स्यनरिखाछाघ्यमेखखः परिकल्पितोशीर इव 
दवयातिगानाम् । पुनः कथेभूतः पवतः । ख्यनेः शिरोत्कीर्णग्देः शिलाभिश्च बृहत्पाषाणैः 
करप्या ्ररोसनीया मेखल कटिनी यख स तथोक्तः । द्रयातिगानां रागदरेषरहितानां 
परिकल्पितोरीर इव । उत्मक्षते--संपादितशयनासन इव ! उक्तं च--ओशीरं चामरे 
दण्डेऽप्यौशीरः शयनासने" ¦ एवमन्धेरपि विसतीर्णत्वप्रारकत्वादिभिरयुणेसेसेभनिजन- 
सिददैरघमषैणेः पापोपशमकैरैणेः चरिविधसयापि आचार्योपाध्यायसर्वसाधुलक्षणञचि- 

म्रकारस्यापि कमैन्दिष्न्दस्य कर्मस्दिनां तपखिनां ब्रन्दस्य सङ्घख उत्पादितप्रीतिः 

संजनितरागः ॥ 

स भगवान् अचिरं समस्तं श्रमणर्संधं ऋषिमुनियलयनगारलक्षणं चतुत्रिधं गगरं 

लोचनगोचरारामेषु रामेषु लोचनानां नेत्राणां गोचरा गम्या आरामा उपवनानि 
येषां ते लोचनगोचरारामास्तेषु ईदग्विधेषु म्रामेषु आवस्तथेषु विष्वाणार्थ भोजन- 
निमित्तं आदिदेश आदेशं दत्तवान् । कथंभूतं श्रमणसंघम् ! आत्मदेशीयेन निजात्मनः 
सकाशात् मनाक् न्यूनेन अन्तेवासिना वुहता शिष्येण अधिष्टितं रक्षितम् । करं कृत्वा । 
पूर्वं ते पूर्वोक्तं खर्वतरं उपसद गत्वा तं केवलं निषद्य तस्मिन् वने उपविष्ट 
सेव । कथंमूतो भगवान्. । निर्वर्तिंतमारमध्याष्क्रियः निर्य्तिता निष्पादिता 
मार्गख मध्याहस्य च करिया येन तथोक्तः । मागतिचाररोधनार्थं प्रतिक्रमणं कृत्वा 
देववन्दनां च विधायेदर्थः । अपरं कर्थमूतः । तदिवसोपात्तोपवासः तदिवसे महानव- 
मीदिवसे उपात्तं गृहीतं उपवासं उपवसनं येन स तथोक्तः} अष्टमीदिने उपोषितवा- 

नपि हिंसादिवसत्वात् नवमीदिनेऽपि उपोषितवानिलर्थः । पुनश्च किं कृत्वा । पूर्वं अहर्दटं 
मध्याहसमयं परिणतकारं संजातवेरं समाकलग्य परिज्ञाय । 
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तत्र च नन्दिनीनरेन्द्रय यशोधरमहाराजासमजस यसोमतिकुमारखा- 
ममहिष्यां चण्डमहासेनसूनुताससि्सिंवधितख मारिदत्तमहीश्वरमदीरुद- 
स्यानुजन्मतारुताकन्दल्यां कुदमावल्यां सह संभूतं पूवेभवसरणास्स॑सार- 
युखान्यागामिजन्मदु ःखाङ्रपसूतिक्षेत्राणीव मन्यमानमङ्गखाचापि जिन- 
ख्पग्रहणायोग्यत्वाचरमाचारवशास॒पासकदश्चामाश्रितवदरं मुनिकुमारक- 

त्र च श्रमणसंघमध्ये सुनिकुमारकयुगरं अभयरुच्यभयमतिनामधेयं देशत्रतिथु- 
गलम् । तत्रैव पुरे तसिन्नैव राजपुरनामधेये नगरे तदर्थं विष्वाणार्थमादिष्टवान् । नि- 
योगं दत्तवानिदयर्थः । इति करियाकारकर्संबन्धः । किं कृत्वा । पूर्वं अवधिबोधप्रदीपेन 
अवधिज्ञानमण्डलप्रदीपेन इति अयुना प्रकारेण प्रयवम्युदय सम्यग्विचार्य । कथंभूतेन 
अवधिबोधभ्रदीपेन । अन्तःसंकल्पकृशानुकृतम्रबोधेन अन्तःसंकल्पो मनोव्यापारः स 
एव कृशानुैश्वानर उदहयोतकारकत्वात् तेन कृतो विहितः प्रबोधः प्रज्वरनं यख स 
तथोक्तः तेन । इतीति किम् । अस्मात् मुनिकुमारकयुगलात् खट निश्चयेन अय इदानीं 
अस्मिन्नैव दिने पौरपुरेश्वरदेवतानां उपकमः सम्यक्त्वं भविष्यति जनिष्यते । कस्मा- 
व्सम्यक्त्वं भविष्यति । धर्मकमोवेशात् धर्मस प्राणिरक्षणलक्षणस यक्कर्मं॑प्रतिषालनं 
तख आवेरोऽमिग्रायः धर्मकमौवेशस्तस्मात्। कथंभूतं सुनिकुमारकयुगलम् । कुटुमावल्यां 
कुषमावलीनामधेयायां सह संभूतं यमतया संजातम् । कर्थभूतायां कुसुमावल्याम् । 

यश्ोमतिकुमारसय यश्चोमतिकुमारनामधेयस- महाराजख अग्महिष्यां पहमहादेव्याम् । . 
कथभूतस्य यशोमतिङमारख ¦ नन्दिनीनरेन्द्रस्य उञ्जयिनीनगरपरमेश्वरस्य । अपरं 
कथंभूतस्य यश्लोमतिकुमारख । यशोधरमहाराजपुत्र ख । पुनरपि क्थमूतायां कुष्ठमा- 
वस्याम् “मारिद्त्तमहीश्वरमदीरुदस्याुजन्मतार्ताकन्दल्याम् मारिदत्तनामा योऽसौ मही- 
श्वरः प्रथ्वीपतिः स एव॒ महीरुह श्क्षः अथिजनवाञ्छितफलप्रदायकत्वात्, म्रजानां 

डायाकारित्वात् मारिदत्तमहीश्वरमदहीरुहस्तसय तथोक्तख अनुजन्मता ल्घुभगि- 
नीत्वं सैवं रुताकन्दटी वछयग्रभागः अनुजन्मतालताकन्दटी तसां तथोक्तायाम् । कथं- 

भूतख मारिद्त्तमदहीश्वरमदीरुटसख । चण्डमहासेनसूनुतासरित्संवार्धेतसयय चण्डमहासेन- 
नामा यादवनरेन््रसख पूता पुत्रत्वं सेव सरित् नदी सीरजलसंश्तत्वात् तया संव- 
धितः सम्यग् बरद्धि रापितः तख तथोक्तस्य । कथंभूतं मुनिकुमारकयुगलम् । पूवैभव- 
सरणात् पूर्वजन्मपरिन्नानात् संसारषुखानि ईष्टग्वनिताचन्दनादीनि आगामिजन्स- 
दुःखाङ्रप्रसूतिक्षे्ाणीव मन्यमानम् आगामिजन्म भविष्यद्धवान्तरं तख संबन्धीनि 
दुःखानि शारीरमानसागन्तुरक्षणानि तान्येव अङ्करा अभिनवोद्धिदः पुनरसातहेतु- 

त्वात् तेषां प्रसूतौ उत्पत्तौ कषेत्राणीव सस्याधिकरणसमानानि मन्यमानं सम्यम् जा- 
नन्तम् । अपरं कथंभूतं मुनिकुमारकयुगरप्। उपासकदरां श्चहकावस्थां अरमतिश्येन 
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युगम् “भसात्खस्व्य पौरपुरेशवरदेवतानां धर्मकमाविश्ादुपशमो भवि- 
ष्यति, रत्यन्तःसंकव्यङरृशानुकृतप्रवोधेनावधिगोधप्रदीपेन प्र्यवभृरय तत्रैव 
पुरे तदथमादिक्षत् ॥ | 

तदपि तं भगवन्तमुपसंगृद्य मनुष्यरूपेण परिणतं धरमद्वयमिव, म्यै- 
रोकावतीणि खगौपवगैमारगयुगकमिव, नयनविषयतां गतं नययमकमिव, 
पदर्ितात्मरूपं प्रमाणद्वितयमिव, बहिःप्रकटव्यापारं शुमध्यानयुग्ममिव, 
तपश्चिकीषया परतिपन्नसोदरमावं रतिसरमिथुनमिव, पुरो युगान्तरावलो- 

आश्रितवत् आश्रितम् । कथंभूतां उपासकदशाम् । चरमाचारवशां चरमाचार एकादशी- 
परतिमा एकादशं स्थानं तख वक्षा आयत्ता तथोक्ताम् । तर्हि सछुदीक्षां किमिदयाभि- 
तवेत्, महाबतदीक्षां किमिति नाप्रदीदिदयाह-अङ्गसय शरीरस अथापि संजाततपः- 

. परिज्ञानेऽपि जिनरूपस नित्रन्थसुद्रायाः ग्रहण अयोग्यत्वात् । असुचितत्वादिति जेषः 
अतिकोमल्त्वात् । उपमारंकारः ।॥ 

तदपि मुनिकुमारकयुगलमपि कर्मतापन्नं तेज॑गत्पसिद्ैर्नागरिकालचरगणैदुंमपाल- 
किंकरसमूदैः कवैभूतः। नगररक्षायां नियुक्तो नागरिकः कोपारुसख अनुचराः किंक- 
रास्तेषां गणाः समूहासेसथोक्तेः । महाभेरवं नाम तज्जगत्परसिद्धं देवतायतनं चण्ड- 
मारीभवनं अनुक्तकमैतापत्रं आनिन्ये आनीतमिति क्रियाकारकसंबन्धो ज्ञातव्यः । 
कथंभूतं तन्मुनिकुमारकयुगसम् । उग्मेक्षते-- मनुष्यरूपेण मानवाकारेण परिणतं प्या- 
यान्तरमागतं धर्द्रयमिवे अनगारागारधर्मयुगरमिव । कं कृत्वा । मनुष्यरूपेण परिणतं 
तं जगत््रसिद्धं भगवन्तं श्रीदत्ताचाय उपसंगृह्य वन्दित्वा धरमद्रयेन भगवन्तं वन्दित्वा 
मचुष्यरूपं गृहीतमिखर्थः । अपरं कर्थमूतं सुनिकुमारकटुगलम् । उत्मेक्षते--ख्गी- 
पवेगेमागेयुगलमिव खरश्च त्रिदशावासः अपवर्गश्च मोक्षस्तयोमौग॑युगलं पन्धयुग्मम्। 
करथभूतं खगौपवभमागदुगलम्। मदेलोकावतीभ मनुष्यलोकमार्गतम्। अपरं कथंभूतं मु- 
निङमारकयुगलम् । उस्मेक्षते--नययमलमिव द्रन्याथिकपर्यायार्थिकनयद्रयमिव । कथं- 
भूते नययमलम् । नयनविषयतां गतं लोचनगोचरतां प्राप्तम् । अपरं कथंभूतं सुनि- 
कुमारकयुगलम् । उ््रक्षते-प्रमाणद्वितयमिव प्रयक्षपरोक्षरक्षणं म्रमाणद्रयमिवे | 
कथभूतं प्रमाणद्वितयम् । प्रदशितात्मरूपं परकटितनिजशरीरं सकर्वस्तुग्राहकं प्रमाणम् , 
विक्लस्त्वेकदेशग्राहकत्वात् । बिकल्देशो नयः । पुनः कर्थभूतं सुनिकुमारक्युगलम् । 
छभध्यानयुरममिव घर्मध्यानशुककध्यानयुगलमिव । कथंभूतं खमध्यानयुग्मम् । बहिः- 
भकटव्यापारं मनसो निमय बा्यस्फुटीभूतम् । अपरं कथंभूतं मुनिकुमारकयुगयम् । 
उसमरक्षते--रतिस्मरमिथुनमिव रतिकन्दरपद्रन््रमिव । कथंभूते रतिस्मरमिश्रुनम् ! तप- 
शिकीषया तपश्वरणकरणेच्छया प्रतिपन्नसोद्रभावं अद्गीकृतमभगिनीश्रातृत्वम् । सुनि- 
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कप्रणिधानाधारेरदयारनयनव्यापारेरमयदानासृतमिव प्राणिषु प्रवत्, सम- 
नताटुन्युखेखारदश्वरणनखमयूखप्रोहवैवसनि करृतसत्वानुकम्पनं संयमो- . 
पकेरणमिव पुनरुक्तवत्, परिगरहीतमहातपश्चरणभारमिव मन्दमन्दमध्वनिं 

विहितविहारम्, अभिमानव्ययभयाहिम्यदिव पुरवीथिषु निभृतजिहारथम्, 

अतिवालिदशमपि छाधनीयरीरिस्तपःपयोधिकष्ोरेवरीयसामपि शंसि- 
तव्रतचेतसामाचरिताश्चयचित्तचमत्कारम्, 

कुमारकयुगरं किं क्वत् । प्राणिषु जीववर्भेषु दयाद्र॑नयनव्यापारैरभयदानाम॒तं प्वर्षदिव 

दयया करुणया आद्रौः सरसा नयनानां ये व्यापराराः म्रवृत्तयसतैः करणभूतैः अभयदानाग्रतं 
अभयदानमेव अग्रुतं जीवानां जीवनहेतुत्वात् क्॑तापत्तं प्रवषैदिवे प्रक्षरदिव । कथंभूतै- 
दयद्रैनयनव्यापारेः । पुरो युगान्तरावलोकप्रणिधानाधरिः पुरोऽमरे युगान्तरेण हस्त- 
चतुष्टयेन योऽसाववलोकोऽवलोकनं तस्मिन् प्रणिधानं सावधानता तख आधरैरधिकर- 
णभूतैः । सुनिकुमारकयुगलं पुनश्च किं इवैत् । वत्म॑नि माये चरणनखमयूखप्ररोहाः 
किरणाह्ूरास एव बरह्मणि मयूरपिच्छानि तैसरथोक्तेः कृत्वा संयमोपकरणं दयाप्रति- 
पालनं मयूरपिच्छं पुनरुक्तवदिव द्विरुणीकु्ैदिव । कर्थ॑भूतैश्वरणनखमयू खप्ररोहर्ैः । 
समन्तात्सर्वैत्र उन्मुखा आञ्खा अग्राणि तैः अद्यौणि योग्यानि तैः समन्तादुन्मुखाे- 
खार्हैः । कथेभूतं संयमोपकरणम् । कृतसच्वाचुकम्पनं इतं विहितं स्वानां प्राणिनां 
अदुकम्पनं कारुण्यं येन संयमोपकरणेन तत्तथोक्तम् । मयूरपिच्छेन प्रतिरेखिताः किक 
प्राणिनः शिबिकारूढा एव सुखिनो भवन्ति । मयूरपिच्छानि नेतप्रविष्टान्यपि वेदनां न 
कुर्वन्ति । अन्यानि प्रतिरेखनानि नेत्रप्रविष्टानि अयःसूचिका इव क्षुभ्रन्ति महावे- 
द्ना- कर्वन्ति तथा चोक्तम्-रजसेदाणमगहणं महुवसकुमाल्दारहुत्तं च । ज्ये दे 
पच्च गुणा तं पडि परूविन्ति ॥' इखयनेन चमरीगखदीनां अधिकरोम्णां प्रतिरेखनं 
त्युक्तं न भवतीति भावार्थः । कथंभूतं सुनिकुमारकयुगलम् । अध्वनि मा मन्दमन्दं 
दनैः रानैविंहितविहारं कृतगमनम्। उस्ेक्षते--परिग्रदीतमहातपश्वरणमभारमिव परिग्र- 
हतं खीकरतो मसकोपरि धृतो महातपश्वरणस उक्कृष्वारित्रय भारो येन तत्तथो- 
त्तम् 1 पुनः कथंभूतं मुनिकुमारकयुगलम् । पुरवीथिषु नगरमार्गेषु निश्टतजिहारथं नि- 

भृतो निश्चलो जिहवारथो वदनन्यापायो यसय तत्तथोक्तम् । मुनिकुमारकयुगलं किं 

कुर्वत् । उस्यरकष्यते--अभिमानव्ययभयाद्विभ्यदिव। वचनव्यापारे सति खट अभिमान. 
विनाो भवति तेन मौनेन गच्छदिदयथैः । पुनः कथंभूतं सुनिकुमारकयुगलम् ! अति- 
वाटिशदशमपि अतीव बाटावस्थायुक्तमपि शछधनीयसीटेः शरधनीयं प्र्ंसनीयं 
रीलमाचारो येषु ते श्मधनीयरीलासतेः । ईदटग्विधेस्तपःपयोधिकषटोठेस्तपश्वरणस- 
सुद्ररहरीतरङगैः कृत्वा वरीयसामपि अतिव्रद्रवयस्रामपि र पितत्रतचेतसां रसितानि 
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भन् देन्याद्माणानां न च हृदयहरिणस रतये 
न दपोदङ्खानां न च करणकरिणोऽस मदनात् । 

विधावृत्तिः फं तु क्षतमदनचसितिश्च॒तविधेः 
परे हेतौ सुक्तेरिद स॒निषु न खट सितिरियम् ॥ १२७॥ 

श्रुताय येषां न इरीरृद्धिः श्रतं चरित्राय च येषु नैव । 
तेषां बरत्वं ननु पूवेकमेव्यापारभारोद्रहनाय मन्ये ॥ १२८ ॥ 
संसारवार्धेस्तरणेकदेतुमसारमप्येनमुरन्ति यसमात् । 
तसानिरीदहैरपि रक्षणीयः कायः परं मुक्तिरुताप्रसूष्ये' ॥ १२९ ॥ 

छधनीयानि वरतानि येषां वरीयसां वे दंपितव्रतास्तेषां चेतसां मनसां आचरिता- 
श्रयैचित्तचमत्कारं आचरितः कृत आश्रयेण अद्भुतेन चित्तस्य हदयस चमत्कारो 
येन तत्तथोक्तम् । युनिकुमारकयुगलं किं कुरवेत् । इति अमुना प्रकारेण विचिन्तयन् 
पयोलोचयन् विचारयन् । मीमांसमानमिदयर्थः । इतीति किम् । 

न दैन्यादितव्यादि । इह असिन् संसारे मुनिषु मुनिवरेषु प्राणानां उच्छासादीनां 
द्श प्राणानां दैन्यात् रक्षणात् विधत्त; आदारपरदत्तिः न वर्त॑ते । यथा हृदयहरिणस्य 

मनोम्रगसखय रतये रद्यथं संपोप्रणार्धमपि विधावृत्तिनै च नेव वर्तते ! यथा अद्भनां 
अष्टसंख्यानां दर्पात् दपैहेतोबेलवत्करणाथं विधाच्रृत्तिने वर्तते । तथा अख प्रयक्षीभू- 
तस करणकरिणः रिश्गगजसय मदनात् विधाघृत्तिनं वर्तते । किंतु एकस्सिन् कारणे 

विधाढ़त्तिर्वेतेते । किं तत् कारणं यसिन् विधाद्रत्तिः वर्तते इयाह-मुक्तेमोक्षसख परे 
उच्छृ हेतो कारणे विधाढृत्तिवे्तते । कथंभूताया मुक्तेः । क्षतमद्नचरित्श्रुतविधेः 
क्षतं विध्वस्तं मदनस्य कन्दपैखय चरितं आचरणं येन स क्षतमदनचरितः स्वज्ञवीत- 
रागस्तख श्रुतं दयारसप्रधानं चाचरं तख विधिरनुक्रमो यद्यं सुक्ता सा तथा तखाः । 
इट् अस्मिन् संसारे मुनिषु यतिवरेषु इयं प्रद्क्षीभूता स्थितिवपालक्षणाचारः खट 

निश्चयेन वर्तते । मध्यदीपकालंकारः ॥ 

श्रुतायेद्यादि । येषां पुरषाणां सुनीनां वा शरीरब्रद्धिः कायवर्धनं श्रुताय. शा- 
खानुशीलनाय न भवति । येषु च पुखपेषु श्रतं शां चरित्राय चारित्रप्रतिपादना्ै 

नैव भवति । तेषां पुरषाणां वचित्वं दत्वं ननु निश्वयेन पूर्वकर्मव्यापारभासोद्रहनाय 
पूर्वाणि पुरा कृतानि यानि कमणि पापानि तेषां व्यापाराणि योगस्स भारो भारोषः 
तस उद्रुटनाय अहं मन्ये जानामि । उप्परक्षाख्कारः ॥ 

संसास्वाधरित्यादि । यस्मात् कारणात् एनं प्र्क्षीभूतं असारमपि श्राय 
संसारवा्धँः संसारवारिषेः संप्तारसमुद्रख तरणे पारप्रेपणे एकमद्ितीयं हेतु कारणं 
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दति विचिन्तयन्, तसात्महामुनिसमानन्दितवनदैवतामुखमण्डलाद्रण्ड- 
शेखात्निचतुराणि निवर्तनान्यतिक्रान्तम्, आपातदुःसहैर्मदापरीषदैरिव तपः 
परीक्षितुमुपात्तासुराकारविधिमिरधरमप्रणिधिमिरिव प्रतिपक्षमावनाप्रकोपप्- 
पूर्तः . कर्ममिरिव धर्मध्वंसप्वेः ककिकारबरैरिव च तैस्तदानयनाय 
तेन महीक्षिता प्रेषितेनागरिकानुचरगणैः परिगृह्य परस्पराचरितवक्रवीक्षणैः 
जाः, कष्टा खट शरीरिणां सेवया जीवनचेष्टा पुस्षेषु । यसमात् 

` उशन्ति कथयन्ति । तीथैकराः परे दैवा इति रोषः 1 तस्मात् कारणात् निरीहैरपि निर- 
म्बरैरपि कायः शरीरं रक्षणीयः प्रतिपालनीयः । पर निश्चयेन सुक्तिर्ताप्रसू्यै सुक्ति- 
वष्ट्या उत्पादनायेदर्थः । उपमाटंकारः ॥ 

कथंभूतं युनिकुमारकयुगलम् । तस्मात् पूर्वोक्तात् मुनिमनोहरमेखलनामकात् गण्डशै- 
लात् क्ुद्रपर्वतात् त्रिचतुराणि ` चीणि वा चत्वारि वा निवर्तनानि क्षेचमयमानानि अ- 

तिक्ान्तं चटितम् । कथंभूतात् गण्डशेखात् । महामुनिसमानन्दितवनदेवतायुखमण्डलात् 
महापुनिभिनिरम्बराचायैः समानन्दितं परमानन्दं प्रापितं वनदेवतानां सुखमण्डलं सुख- 
कमले यत्र गण्डशैङे स तथा तस्मात् । कथंमूतैनांगरिकानुचरगणेः। आपातदुःसहैहाप- 

रीपषदेरिवआपातमात्रेण आगमनमात्रेण दुःखेन महता कष्टेन सोटमशक्या आपा- 
तदुःसहास्ैरिव । पुनरपि कथंभूतैः महापरीषरहेरिव । यथा महापरीषहाः क्षुधादयो 
द्राविरतिसंल्या आपातदुःसहदा भवन्ति । पुनरपि कथंमूतैनौगरिकालुचरगणेः । 

उपात्ताघुराकारविधिभिः उपात्तो गृहीतो अयणं नारक्रयोधानां आकारविधिर्वेष- 
विधानं" यैस्ते तथोक्तेः । अपरं कथंभूते: । तपः परीक्षितं निरतिचारचारितप्रतिपालनं 
निकषितु* धर्मप्रणिधिभिधर्मस्य चारित्रस्य हेरकेरिष । यथा धर्मप्रणवयश्वारित्रचरा 
गरहीताुराकारविधाना भवन्ति ! अपरं क्थ॑मूतैनीगरिकानुवरगणेः । प्रतिपक्षभावना- 

प्रकोपश्रपूतैः प्रतिप्क्षाणां शत्रुणां मावनया संभावनेन प्रकोप्रपूतैः प्रकृष्कोधपरिपूर्णैः । 
अपरं कर्थभूतिनौगरिकानुचरगणेः । कर्मभिरिव । यथा ज्ञानावरणादीनि अष्टकमौणि प्रतिः 
पक्षख आत्मनो भावनायाः प्रकृष्टं कोपं कुर्वन्ति । पुनः कथंभूतैनगरिकानुचरगणैः । 
धर्मख ध्वंसे प्रबेधैलवत्तरैः ककिकालवलेरिवं । यथा कलिकार्खं "दुःख(ष)मकालख 
वलाः सामथ्यीनि धरमध्वंसप्रबला भवन्ति । पुनः कथभूतेनौगरिकानुचरगणेः । तेन 
जगस्रसिद्धेन महीक्षिता मारिदत्तेन राज्ञा तदानयनाय सदुष्यसिधुनसय आनयनाय 

आनयनार्थ प्रेषित्तः प्रहितैः । पुनश्च कथंभूतैः । परस्पराचरितवक्रवीक्षणैः परस्परख 
अन्योन्य आचरितमवुष्टितं वक्रस्य मुखेख वीक्षणमवलोकनं यैस्ते तथोक्तैः । किं 
कृत्वा । पूवै परिगृह्य मुनिकुमारयुगरं एृदीत्वा । अपरं कथंभूतैनौगरिक्रानुचरगगैः । 

इति अयुना प्रकारेण सनत्पकत्पक्ह्ठोलोष्रोलखान्तसिन्धरुभिः अनत्पा वहम ये कट्प- 



१४० कव्यमाखा । 

स्यं दूरे विहरति सम साधुभायेन पुंसां 
धर्मध्चित्तात्सद करुणया याति दशान्तराणि । 

पापं सञापादिव च तनुते नीचतत्तेन साधे 

सेववृत्तेः परमिह परं पातकं नास्ति किचित् ॥ १६० ॥ 
सौजन्यमेत्रीकरुणामणीनां व्ययं न चेद्ुतयजनः करोति । 
फरं महीशादपि नैव तस यतोऽथमेवाथनिमित्तमाहु” ॥ १६१ ॥ 

संकत्पविकल्पास एव कछछेखास्तरङ्गा उत्पतप्रध्वंसिखभावात् तैरुक्कर्षेण लोलश्वपलः 
खान्तसिन्धु्मनःससुद्रौ येषां ते तथोक्तास्तैः । इतीति किम् । आः कोपे पीडायां वा । 

सारीरिणां जीवानां पुरुषेषु मानुषेषु सेवया शुनकव्रस्या जीवनचेष्टा आजीवनक्रिया ख 
निश्चयेन कष्टा निन्द्नीया वतैते । किमिति कषेति चेत्--यस्मात् कारणात् । 

सदत्यमिद्यादि । सलं सलयवचनं दृरे विप्रे विहरति गच्छति । केषाम् । पुंसाम् । 
सेवाघ्रत्या जीविनां पुरुषाणां सयं किमेकाक्येव गच्छति । नहि ! एकाकी गच्छत्सयं 
मागं विभेति । [तरि] कथम्! समं सां गच्छति । केन समस् । साधुभावेन । दक्षः कुशलो 
हितश्च साधुरुच्यते । साधोर्मावः सा्ुमावस्तेन साघुभावेन सह । सदयं गच्छतीचर्थः । 
तथा धर्मः प्राणिरक्षणं चित्तात् हृदयात् देशान्तराणि याति परदेशान् गच्छति । धर्मः 
किमेकाक्येव गच्छति ) नहि 1 एकाकी यच्छन् धर्मो मारय विभेति । तेन कारणेन सद् सां 
गच्छति । कया । करुणया दयया सहितः । यः सेवां करोति तस्य धर्मः कर्णा च 

नास्तीति भावः। तथा पुंसां पुरूषाणां पापं पातकं तनुते वितरति । कस्मात् । रापादिव। 
यथा महामुनिदत्तः रापः शतधा सद्धा कोटिधा च विस्तरति । पापं. किमेका- 

कयेव वर्धते । नहि ! सापे सह । केन सार्थम् । नीचन्रततेन चाण्डाटादिकर्मणा सह् । 
अमुमेवार्थं अथान्तरन्यासेन दरदयति--सेवव्रत्तः सेवयोद्रपूरणात् परमन्यन् इह अस्मिन् 
संसारे परमु्ृष्ट किंचित् किमपि पातकं नास्ति पापं न वर्तत । सटोक्तयटंकारः। 

मन्दाकान्ताछन्दः ॥ 

सोजन्यमेत्री यादि । सुजनख सत्पुरुष भावः सौजन्यम्, मिच्रय भावो 
मव्री, परेषां पीडाया अक्ररणं करणा प्राणरक्षा, ता एव मणयो रन्नानि येषां 

तेषां साजन्यमव्रीकद्रणामणीनां चेदि जनः सेवकसमूटो व्ययं विन्न समुत्प 
न करोति न विदधाति, तदहि महीद्ात् त्रेपात् तस्य श््यजनख फलमपि नव॒ नहि 

वतते । यतः यस्मात् कारणात् अधमेव धनमेव च अर्धनिमित्तं धननिमित्तं आहूत - 
वन्ति । विद्वांसः इति रोषः । परिव्रच्यलंकारः । उधनातिच्छन्दः [ 

पुनः कथ॑मूतेनगरिकाचुचरगैः 1 इति अमुना प्रकारेण अभिप्राये आदये हदये योऽसौ 



१ आश्वासः, | यशस्तिककचम्पूकाव्यम् । १४१ 

रस्यनस्पकस्पकहोरोष्टोखखान्तसिन्धुभिः, “मवतु नामैवम् । तथाप्यसि- 
न्भतुरादेशकर्मणि न प्रायेणाश्रेयांसि । यसादसाकमप्याजन्माधर्मकरमोपजी- 
विनां निसर्गत आयःशूलिकाश्यवरामिनिवेशासेविनमितदयनरभसा- 
करुणारसः खभावकाठिन्यनिष्ुरोदयं हृदयं मृदूकरोति किं पुनन तख 
महीपतेविवेकनरहस्पतेः प्रकृेव च विधुरवान्धवसितेः । तदत्र यथा खामि- 
दासनमन्यथावृत्ति न भजेत, यथा चेद प्राणप्रयाणभयाचोद्धिजते, तभानु- 
तिष्ठामः इत्यमिप्रायप्रणयपरायणरदुष्टान्त.करणेः, अहो निसिर्युवनै- 
कमङ्कलोचितकीतिमन्दाकिनीपवित्रितमूतिनिधान अदिधिदान भमेक- 
प्रणयः ललेहस्तसिन् परायणेसत्परः । इतीति किम्। भवतु नामैवम्। सेवाद्रत्तिः एवं उत्कृष्ट 
पात्तकं भवतु । नामेति संभावनायाम् । तथापि तदपि अस्मिन् प्रयक्षीभूते भर्तमारिदत्त- 
महाराजख आदेरकर्मणि आज्ञाविधाने प्रायेण बाहुल्येन अश्रेयांसि अकल्याणानि न भवि- 
ष्यन्ति । अस्माकमिति दषः। किमिति अश्रेयांति न भविष्यन्ति इाह--यस्मात् कारणात् 
अस्माकमपि एतदृशंनरभसात् मुनिकुमारकयुगख्विलोकनवेगात् कषुणारसः कारण्य- 
परिणामो हृदयं चित्तं ्दूक्ररोति कोमलं विद्धाति। कथभूतानां अस्माकम् । आजन्माध 
मकर्मोपजीविन आजन्म जन्मपर्यन्तं अधर्मक्म पापकर्म तेन उपजीवन्तीति आ- 
जन्माधर्मकर्मोपजीविनस्तेषां तथोक्तानाम्। अनन्तं नपुंसको वेति वचनात् आजन्ममिति 
अदन्तो निपातः । अपरं कथंभूतानामस्माकम् । निसर्गतः खभवेन आयःदलिकाशय- 
वराभिनिवेग्चासेविनां आयःशूटिकस्तीक्ष्णकर्मकृत् ईदशो यो ऽसावादयशित्तं तस्य वरो 

योऽसौ अभिनिवेशो ऽभिभ्रायस्तमासेवन्त इत्येवंरीलास्ते तथा तेषाम् । कथंभूतं अस्माकं 
हदयम् + खभावकाठिन्यनिष्टुरोदयं खभावेन प्रकृत्यैव यत्काठिन्यं निदेयतवं तेन निषे 
निधिश उदयो यस हृदयस्य तत्तथोक्तम् । यथपि हृदयं एतदहरोनात् करुणरसो 
मृदूकरोति तदहि तस्य जगत्प्रसिद्धसख महीपतेमारिदत्तमहाराजसय हृदयं किं पुननं 

मरदूकरिष्यति । कथंभूतख तसय महीपतेः विवेकवृहस्पतेः विवेकेन वृहस्पतिः घराचा- 
यो विवेकवदहस्पतिस्तख तथोक्ख । अपरं कर्थभूतस । प्रकृत्यैव खभावेनेव विधुर 
बान्धवस्थितेः विधुरे दुःखे सति बान्धवस्येव श्राठुरिव स्थितिः खभावो यख स तथो 
त्तस्य । तत्तसात् कारणात् अत्र अस्मिन् आदेशकर्मणि यथा येन प्रकारेण खामिन्ञा- 
सनं प्रभुश्लासनं अन्यथाघृत्ति उ््नं न मजेत नाश्रयति । यथा च येन प्रकारेण इद् 

मुनिङुमारकयुगलं प्राणप्रयाणमयात् नोद्विजते नोद्रेगं करोति तथा तेनेव प्रकारेण अनु 

तिष्ठामो वयं कुमः । पुनः कथंमूतनागरिकानुचरगणेः । अदुष्टान्तःकरणः न दुष्ट 

अन्तःकरणं मनो येषां ते तथा तैः । पुनः कथेमूतैनीगरिकानुचरगणेः । इति अमुना 
प्रकारेम भापिते वचने योऽसौ भूमिः परवद्वनहेतुराउम्बरस्तेन निभेरैः परिपूणः | 



१७२ काव्यमाला 

थासनाथगकर मुनिकुमारकयुगक, एतसिघ्वपानसवतिनि वने मवानीभवन- 
गतश्चातुराश्रमगुरुभवद्रतमन्रमाहात्मयाक्ृ्टसकरवुसं मूतप्रूनफर्पहवार- 
करृतकरश्चाखाजालाद्रनपालात्तत्रमवतोः खयमेव खयंमुवा भुवनानन्दसं- 
पादितदेहसौन्दयैवतोरागमनमाकण्यं युषमदरनकुतहरी द्वावपि भवन्तौ 
व्याहरति ¦ तदित इत आगम्यताम्" इति भाषितमूमिनिभररः, अमीषां च 
सवैकपमनुष्याणामिव तं भीषणं वेषमीषदुसेषेण चश्चुषा निरीक्ष्य 

इतीति किम् । अदो निखिल्युवनेकम दलोचितकीर्तिमन्दाकिनीपविचरितमूतिनिधान 
निखिलं समप्रं यद्धवनं अखेकषये तद्य अद्वितीयं यन्मङ्कछं पापगाटने सखदानं 
च तस्मिन् उचिता योग्या या कौर्तिमन्दाकरिनी गङ्खनदी तया पवित्रता पा- 

वनीकृता या मूर्तिः सरीरं तख निधानं अक्षयनिधिस्तथोक्त तस्य संबोधनं 
क्रियते--सदहौ निखिलभुवंनकमङ्गखोचितकीतिमन्दाकिनीपविचरितमूति निधान । अहो 
अरिश्िदान अहो अमल्तिचरित्र । अहो धर्मकथासनायगल धर्मकथाभिर्महापु- 
राणादिशाच्नैः सनाथः संयुक्तो गः कण्ठो यस्य तत्तथा है तथोक्त हे सुनिकुमारक- 
युगल एतसिन् प्र्क्षीमूते उपान्तव्तिनि समीपतरे वने उद्याने भवानी मवनगतशण्ड- 
मारीदेवताप्रासादमध्ये संस्थितः चातुराधमगुरः त्रह्मचारिग्रस्थवानप्रस्थभिक्षणां 
सामी चातुराश्रमयुरः वनपाखात् कषिनिवेदकात् तच्रमवतोः पूज्ययोरागमन- 

माकण्यं॑युष्मदृदौनकुतूहटी युवयोरवरोकनकोुकी भवन्तौ युवां द्वावपि व्याहरति 
आमनच्रयति । कथंभूताद्रनपासत् भवद्रतमन्रमाहत्म्याक्ृष्टसकल्तु से भूत प्रसूनफल- 

पष्वाल॑करतकरशाखाजासत् मवतोयुवयोत्रतश्वारित्रं स एव मन्रो वीजाक्षरन्या- 
ससस माहात्म्येन प्रमावेण आष्टा आकप्रैणमानीता ये सक्तवो दितरिशि- 

रवसन्तग्रीष्मव्शरछक्षणास्तेषु संभूतानि उत्पन्नानि प्रसूनानि पुष्पाणि फलानि 

सस्यानि पद्वानि प्रसूनफलपट्वानि तरच्करतं शोभितं करशाखाजाठं अटुटिसमूदो 
यस्य स तथोक्तस्तस्मात् । कथभूतयोस्मवतोः । खयमेव आत्मनव खयंमुवा 
प्रजापतिना भुवनानन्दसंपादितदेररीन्दर्यवतोः भुवन बचलोकवख आनन्दा प्रह 
निपित्तं संपादितं निष्पादितं दहे कायप्रतीकरेषु यन् सौन्दय मनोहरव्वं तद्वियते 
ययोस्तौ मुवनानन्दसंपादितदेहसरान्दर्यवन्ता तयो स्वथो क्तयोः । तत्तस्मात्छारणात् इतः 
एतस्मात् स्थानात् इतः एतस्मिन् स्थाने आगम्यतां भवद्धचां आगमनं क्रियताम् | 

मुनिङुमारक्युगलं कँ कुरवेत् । इति अमुना प्रकारेण ध्यायन् संचिन्तयत् । किं कृत्वा| 
पूर्वै अमीपां नागरिकालुचरगणानां त जगत्प्रसिद्ं जीप्णं मयान वपमाक्रल्पं आकारं 

चश्चुषा खोचनेन निरीक्ष्य दृष्ट्रा । कथंभूतानां अमीषाम् । सवैकपमनुष्याण्यसिव यमक्रिक- 

रसमानानाम् । कथंभूतेन चद्चुपा 1 इपटुन्मेपेण मनागुद्धाटनेन ॥ 



१ सश्चासः। गरशसिरुकचम्पूकाव्यम् | १४६ 

सोदस्त्वस्मणयादनेन मनसा तदुःखदावानठः 
` संसाराबन्धिनिमजनादपि कृतं किचित्वदानन्दनम् | 
स्वत्करीडागमकारणोचितमतेस्यक्तः भियः संगमो 

यद्यापि विधे न तुष्यति तदा तत्रापि स्ना वयम् ॥ १३६२ ॥ 
अयं महानेष निरस्तदोषः कृती कथं आसपथे-मम खात् । 
इति व्ययक्षासि न जातु दैवे तस्मादङं दैन्यपरिमदेणः ॥ १६६ ॥ 

इति ध्यायत्, अनायतनसेवनं च तदाराधनधुतधिषणानाससंयं तदनं 
तिमिरयतीति चानुस्मरणस्मेरान्तःकरणम्, शरीरेण प्रतिपत्नतन्मनुष्यमा- 
गीनुसरणम्, तत्र कानने कैश्िक्छृतान्तद॑ष्टकोरिकुरिटकरवारर्घोहठासत्रस- 

-मुनिकृमारकयुगलं किं ध्यायत् । सोढे. इव्यादि--हे विधे विधिशब्दवाच्यपूवो- 
पाजितकर्म, त्वत्मणयात् तवं ल्ञेहात् अनेन प्रयक्षीमूतेन मनसा आत्मना तदःखदावान- 
लोऽपि विषादिमरणदुःखदावा्िः सोढः क्षान्तः । तथा संसाराबन्धिनिमजनात् अपि 
मयुरञ्यनकादिभवसमुद्रमध्यपचनादपि किंचित् मना त्वदानन्दनं त्वदाह्ादनं कृते विहि- 

तम्! तथा त्रियो राज्यणक्षम्याः संगमोऽपि यक्त: परिहृतः । कथेमूतायाः भियः! त्वत्की- 
डागमकारणोचितमतेः तव क्रीडायाः आगमस्य कारणां हेत्वथं उचिता योग्या मति- 
रभिप्रायो याः भियः सा तथोक्ता तस्याः । यदि चेत् हे विधे, अध्यापि इदानीमपि 
न तुभ्यति अपरमपि दुःखं दातुमिच्छसि तदा तहिं तत्रापि अपूरवैदुःखदानेऽपि वृर 

सजा वद्धगात्रिका वत्तौमहे । रूपकालंकारः ॥ 

अयं, महानेषेत्यादि- दैवे कर्मणि । यमरजे इयर्थः । इति ईट्सी व्यपेक्षा 
विचारणा इच्छा जातु कदाचित् न असि न वर्तते । इतीति किम् । अयं प्रयक्षीभूतः 
तथा एषः पुमान् कृती पुण्यवान् वर्त॑ते स मम म्रासपये मम कवलमार्गे कथं केन 
मरकरारेण सयाद्धवेत् । तस्मात् कारणात् देन्यपरिग्रहेण दीनत्वाश्नरयेण अलं पूणैम् | 
आक्षेपाटंक्षारः ॥ 

कथंभूतं मुनिङमारकयुगलम् । इति अमुना प्रकारेण च अनुस्मरणस्मेरान्तःकरणं 
अनुस्रणेन विचारणेन स्मेरं दैषद्विकसिते अन्तःकरणे मनो यख तत्तो. 
न्तम् । इतीति किम् । अनायतनसेवनं च कुत्सितदेवतागरहगमनं तदारधनधृतधिषणानां 

सम्यग्दौनाराधनेन आरोपितमतीनां पुरुषाणां असंशयं निःसंदेहं तत् अनायतनः 
सेवनं दशोनं संयुक्तरलं तिमिरयति मलिनं करोति । अपरं कथंभूतं तन्मुनिकुमारक- 
युगलम् । शरीरेण कायेन न तु मनसा प्रतिपन्नतन्मनुभ्यमागोतुसरण प्रतिपन्नमीकृते 

तन्मनुष्याणां नागरिककिंकराणां मा्गतुसरणं मागे अनुगमनं येन तत्तथोक्तम् । 
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, (क 

 न्मानसमेषम हिषमयमातङ्गमितंदूषदु तपाणिमिः कैश्ि्ीनाशरसनातररतर- 
वारिधाराजटरधिरावर्हलारसपलाङ्चावे्चभमयभ्ररयुम्भीरमकरसाख्रफु- 
लीरकमटपारीनकटोरकरप्रयक्ैः कैथिन्रयुमुखावतेनिमोद्धान्तभ्रमिरम्र- 
मिभीषितभेरुण्डकौञ्चकोककुकुटकुररकरर्हसभ्रहणविहङितवाडुमिः केि- 
सयरेतपतिपुरमागौनुकारिकाण्डवण्डितचमरचम्र(र)हरिदरिणवृकवराहवा- 

कथेभूतं सदाभैरषं नाम देवतायतनम् । तत्र॒ कानने तस्मिनुधाने वने पश्चजनिरमनुष्यः 
परितं वेष्टितम् । कथभतैः पञ्चजनैः ! कैधित् विवक्षितैः कथंभूतः परिढतम् । कृतान्त- 
द्राकोष्छिरिरुक्ररवाल्थोहछसत्रसन्मानसमेष्रमहिषमयमातङ्गमितंद्रपद्वतपाणिमिः कृता- 

न्तस यमस्य द्रा दाढा तसाः कोटिः अग्र तद्वत् कुटिले वक्रतरो योऽसौ करार 

खद्गसख अर्धोल्धसेन अधनिष्छासनेन त्रसन्ति विभ्यति वा मानसानि हृदयानि येषां 
ते कृतान्तदश्रकोटिकुटिल्क्ररवारर्घोह्मसचसन्मानसास्ते च ते मेषाश्च अवयो महिषा 

रजखला रक्ताक्षाः डलाया इति यावत्। मयाश्च कमेरकाः । उष्ट्र इति यावेत् । मातङ्घश्च 

हसिनो पितद्रवश्च अश्वाप्तैरुपद्रताः सहिताः पाणयः करा येषां पद्जननानां ते तथोक्ता 

तैः । पुनः कथंभूतैः पञ्चजनैः । कैथिदग्रहीतनाममिः कीनाशरसनातरर्तरवारिधा- 
जखरधिरावटेदगकसपलाशावेरभयश्रद्यत्कुम्मीरमकरसाल्रङ़खीरकमटपाटीनकयोर- 

कृरप्रयल्नैः कीनाशो यमस्तय रसना जिह्वा तद्त् तरल्श्वपलतरो योऽसौ तरवारि 
एक[धारः] खदस्तख धाराजटे अग्रपानीये यत् वतेते रुधिरं अष्टु तस्य अवचेहे 

समन्तादाखादने खटसा अलयाकराष्र ये पलाश्ञा राक्षसास्तेषामावेशस्तरवारिप्रवेशस्तसा- 
द्वयात् ्द्यन्तो ऽधःपतन्तः कुम्भीराश नक्रा मकराश्च जल्दस्िनः सादरा दर्दुराः । 
मण्डूका इति यावत्। कुटीराश्च ककटाः । कुर चला इति यावत् । कमटाश्च कच्छपाः पाठी- 

नाश्व रघ षरिणस्तेषां ग्रहणेन कठोरः कशाः । निर्दय इति यावत् । कराणां दस्तानां 
म्रयल्लः सावधानता येषां पञ्चजनानां ते तथा तैः । पनः कथंभूतः पञ्चजन: । कृथिद्.- 

गृहीतनाममिः म्र्युयुखावर्वनिभोद्ान्तप्रमिलश्रमिमीप्रितमेरण्डक्रावको ककुकुटकुरर- 

कलहंसप्रहणविदकितवाहुभिः स्रल्युमराजः तस्य सुखं वक्रं तदेव आवता भ्रमणम् । 

लोकानां निमजनकारित्वात् । तेन निभं सष्दामुद्धान्तं ऊध्व चटितं यद्भमिलं चक्रं तस्य 
श्रमिणा चलनेन भीपिता मयं प्रापिता ये भरुण्डाध्र महापक्षिणः क्रादाध उच्छरशाः 

कोकाशक्रवाकाः कुकुटाश्च ताम्रचूडाः कुरराधर जल्कराकाः करटंमाश् राजदंसाः । रक्त- 
वर्णलोचनसुखपादाः कल्टंसाः कथ्यन्ते । तेपां ग्रहणेन विद्रलिता वाहवो भुजदण्डा 
येषां पन्चजनानां ते तथा तैः । अपरं कथंभूतः पद्चजनः। केथिदनुपान्ाभिेयः परेतपति- 

पुरमागोरुकारिकाण्ड चण्डितचमरचमूर(रोहरिदट रिणवरकवराहवानरगोरखराकृटलितदस्नः 

१, श्रदणःपद् टीक्रायामुपर्म्यते, नादरेपुसतकेु. 
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नरगोरखुरकुक्तिदसैरपेथ यमावासप्रवेरापरप्रासपद्धिसदःस्फोटसुषु- 
ण्डिमिण्डिमा(न्दिपा)मुद्ररा्नेकायुधाबाधनिरोधितखरुजकविरन्तरार- 

जातजन्तुजनितमुजप्रयासेरयापि कार्यपीश्वरेण खयमारम्मनारम्भासं- 
मवादविहित्िसाव्यवसायमैगनगरमामारण्यजन्मसमवायेः पञ्चजनैः समस्तं 
जगत्सजिदहीषुभिः पिनाकपाणिपरिजनरिवि परिवृतं महाभरवं नाम तहेवता- 

यतनमानिन्ये ॥ 

परेतपतिर्य॑मस्तसय पुरं नगरं तख मागौनुकारिणो मा्॑सटशा ये काण्डा इषवसतैश्वण्डिताः 
कुपितभीता ये चमराश्वमरथ्रगाश्वमूराश्च व्याघ्रा हरयश्च सिंहा हरिणाश्व खगा ब्रकाश्च 
तरक्षवो वरादाश्च शकरा वानराश्च मर्कटा गौरखुराश्च गर्दभाकाराः परचेद्वियसन्मूषैकजी- 
वासैराकुटिता विहृटी भूता हस्ताः करा येषां पञ्चजनानां ते तथोक्तेः । न केवल्मेतैरेव 
प्चजनैः परिष्रतं देवतायतनम्, किंतु अपरश्च पुरुषैः परिद्रतम् । अपरैः कथंभूतैः । 
यमावासप्रवेरपरप्रासपद्िसदुःस्फोरभुपुण्डिभिण्डिमा(न्दिपा)लमुद्ररायनेकायुधावाघनि- 

रोधितस्थल्जलबिलन्तरालजातजन्तुजनितमुजप्रयासैः यमः कृतान्तस्य आवासो 
मन्दिरं तस ्रवेशषपराः संचारसदस्रा ये प्रासाः कुन्ता प्िसाश्च पष्क दुःस्फोराश्च मुष- 
लानि भुघरण्डयश्च गजेका भिण्डिमान्दिषा)खश्च गोफणाः सुद्रराश्च लोहधनासे आ- 
दिर्थेषां यष्टिश्नक्तिद्ुरिकाकद्मरकयमदंष्रदीनां तानि च तानि अनेकानि अगणितानि 
आयुधानि इाघ्राणि तैरनाधं अनिवारितं निरोधिता रुद्रा ये स्थख्जाता- सुगादयो जल- 
जाताश्च मच्खादयो विल्जाताश्च गोधा गोधात्मजसपेसरीषटपादयो अन्तरालजाताश्च 

दयेनगृ्रस्यामलिकाचटकपारापतादयस्ते च ते जन्तवो जीवा्ेजनितो निष्पादितो 
भुजेषु बाहुदण्डेषु प्रयासो दुःखं येषां पञ्चजनानां ते तथा तैः । पुनरपि कथंभूतैः 
पद्चजनेः । अवापि सवैजीवानामेकत्रीकरणकारेऽपि काद्यपीश्रेण प्रथिवीनायथेन मारि- 
दत्तेन राज्ञा स्वयमात्मना आलम्भनारम्मासंभवात् आकम्भनख मारणस योऽसावारम्भः 
प्रथमदहिंसा तसय असंभवात् अभावात् अविहितदिसाव्यवसायेः अविहितो न कृतो 
हिंसायाः जीवघातस्य व्यवसायः कर्मं यैः प्जनेसते तथा तैः । अपरं कथंभूतैः पच्च- 
जनेः । पुनरपि नगनगरप्रामारण्यजन्मसमवायेः नगाश्च पर्वता नगराणि च चतुर्गोपुराणि 
दुगखातादिसहितानि प्रासाश्च कण्टकट्रतिवेषिता अरण्यानि च ब्रक्षनालानि विपि- 
नानि तेषु जन्मोत्तिर्येषां तेषां समवाया मेटापका येषु पञ्चजनेषु ते तथातैः। 
पुनरपि कृथभूतैः ! समस्तं समग्र जगल्छरथ्वीमण्डल संजिहषुभिः संहारं कतं मिच्छुभिः । 

पुनः कथंभूतैः । पिनाकपाणिपरिजनेैरिव पिनाकपाणे श्रीमहादेवसख परिजनैरिव कुटुम्ब 
वर्गृसद्दीः । उपमालकारः । समुद्यश्च कथ्यते | 

१९ 
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तत्र च ताभ्यां क चावयोजैन्म, क चेदं वयः, कं चायं चरमदशा- 
शछाघनीयतपन्चरणप्रकमः, क चेयं धर्मान्तरायपरम्परायां देवस महती नि- 
प्रता, क चायमसददाप्रदेश्रवेश्चः इति मनागनुदायस्िमितगतिम्यामसिल- 
दिग्वख्यावलोक्रिभिरवरोकितैरुपहारायोपनीतानामङ्गिनामाजन्मजीवनजुषः 
कमरकरुवल्यकरुघुमाशिष इव स्परायच्यासुत्सर्षिभिखेलोक्यपावनरखैः पाद- 
नखमयूचैस्तथाविधेषु ` देहिषु वधानुबन्धिवयांसि मनस्तमांसीव सादय्याम् 

तत्र च भवान्या भवने महाभेग्वनान्नि मन्दिरे मुनिबालकाभ्यां सुनिकुमारकयुगरेन 
कतृभूतेन भूपः श्रीमारिदत्तमदहाराजः कर्मतापततो व्यलोकि रद्यते स्म । विरोकित 
इलार्थः । कथभूतः भूपः । उत्खातखद्गः उद्धादितमण्डल्मम्रः । पुनरपि कथभूतो भूपः । 

आपगाया नदा मध्ये तरीधरः पर्वत इव । कथंमूतस्तदीधरः। नितम्बचिम्बोत्फणभोभि- 
भीमः । नितम्बविम्बे कटनीमण्डटे उत्फण ऊर्ध्वीकृतमोगः स चासौ भोगी काठ- 
सरपैस्तेन भीमो भयानकः स तथोक्तः । कर्थभूताभ्यां मुनिबाटकाभ्याम् । इति असुना 
प्रकारेण मनाक् ईषत् अनुरयस्िमितगतिभ्यां अनुदयेन पश्वात्तापेन स्तिमिता मन्दा 

मतिगमनं ययोस्तौ ताभ्याम् । इतीति किम् 1 क्र च केव आवयोद्रुयो्जन्म वर्तते क्त च 
इदं प्रयक्षीभूतं वयो अवस्या बाल्लं वर्तते । क्र च क्रेव अयं प्रयक्षीभूतश्चरमदश्चाश्- 
धनीयतपश्चरणप्रक्रमः चरमदरायां चतुर्थे वयसि शअघनीयः प्रद्यैस्ननीयः तप्रश्चरणख 

दीक्षायाः मरक्रमः प्रारम्भो वर्तते! क्त चक्र वा इयं प्र्यक्षीमूता धमीन्तरायपरम्प्रायां 

धर्मस अन्तरायसय विघ्र[ख] परम्परायां श्रणौ देवस्य कर्मणो महती गुरुतरा निद्रता 
तत्परता वर्तते । क्रचक्त वा अयं प्रद्क्षीमूतः असदशप्रदेशप्रवेयाः असटलस्य अयो- 
ग्य प्रदे स्थानस प्रवेशो गमनं वतैते । विषमाठकारः । पुनरपि कथभुता्यां सुनि- 
बालक्राभ्याम् । अखिलदिगवल्यावलोक्रिभिरवलोकितै रपहारायोपनीतानामद्विनामाजन्म- 
जीवनजुषः कमलकरुवेलयदुसुमारिष इव स्पदायद्याम् अखिलं समस्तं दिग्वलयं दिख्यण्डलं 

अवलोकन्ते विलोकयन्तीत्येवंशीलानि अखिखदिग्वल्यावस्मेकीनि तरखिलदिगवख्या- 
वरोकिभिरीटग्विधेरवलोकितरवलोकनैः कतरा उपहाराय मारयित्वा प्रजननाय उपनी- 
तानां आनीतानां अद्विनां प्राणिनां आजन्म जीवनं जुपन्ते प्रयासैवन्ते यास्ताः 

आजन्मजीवनक्ुषरः कमल्कुवलयकुसुमारिषः कमटे च विसप्रमूने कुवलये च उप्ले 
ते चते कुसुमे प्रसूनेयी आदिषो मस्तके पुष्पनिक्षपान्कर्मतापन्नान्स्पर्यच्यामिव । कम- 
लसदञे यदास्िककलोचने, कुवल्यसदरो मदनमतिचक्चपी । यथासंख्योपमाटंकारः । 
अपरं कथभूताभ्यां मुनिकुमार काभ्याम्। उत्सरपिमिच्रैरोक्यपावनाटेल्ेः पादनखमयूखैसत- 
थाविधेषु देहिषु वधानुबन्धिवयांसि मनस्तमांसीव सःदयच्याम् उन्सर्पिभिः प्रसरण- 

१, मसदेरावेरावेलः' इति टीकायां कऋचित्पाठः. 



१ आश्वासः] यरसिलकृचम्पूकाव्यम् । १४७ 

उत्खातखङ्गो सुनिवारकाम्यां व्यलोकि भूपो मवने भवान्याः | 
नितम्बनिम्बोत्फणभोगिमीमसदीधरो मध्य इवापगायाः ॥ १६४ ॥ 

अपि च हिसाध्यवसायाशयस्वरनप्रवद्धकोधानुबन्धाददधकमो तसाः 

सिह इव व्यालोुलोचनः, संहाराविष्टः शिपिविष्ट इव श्रकुरिमीमः, 
समारोकितारातिधटः सुमट इव स्ुरिताधरः, सपलकोहितविहिंतसा- 

नकामः परशुराम इव शोणश्चरीरः, प्रकटिततडिदृण्डडम्बरः प्रर्यकाख्- 

सीरैन्चेलोक्यपावनाञ्तैः तरिभुवनपविच्रीकरणाग्रभागैः दैदग्विधैः पादनखमयू सैश्च 
रणनखकिरणेः तथाविधेषु पूररौक्तलक्षणेषु देहिषु जीवेष्॒वालुबन्धिवयांसि मारण- 
संबन्ध्यवस्थानि ईदग्विधानि मनसतमांसि हृदयदेन्यानि खदयद्यामिव । उप्रमारुकारः॥ 

भूपः कथभूतः । अपि च विेषा्थैतया वरण॑नीयो वर्ते । कथंभूतो भूपः । हिंसाध्य- 
चसायाशयस्वलनग्रबरद्रक्रो धानुबन्धाह्रद्रकमोत्साहः हिंसाया जीवघातस्य  अध्यवसणयो 
व्यापारस्य आश्चयो अमिग्रायस्ठसय स्खलनं क्रियानिपतनं तेन प्रवृद्धो ब्रद्धि गतो 
योऽसौ करोधस्तीत्रकोपसख अनुबन्धः संततं यो(या) प्रडत्तिः(दत्तिः) हिंसाध्यवसाःयाश- 
यस्खलनप्रघृद्रकोधानुबन्धससात् तथोक्तात् बद्धकमोत्सादो बद्र: कमयोः पादयो- 
रत्सादो उद्यमो यख स तथोक्तः । अपरं कथंभूते भूपः । व्यालोरल्ेचनः विदे 
चपलचक्षुः । पुनः [कथेमूतः] । सिह इव पञ्चानन इव । यथा सिंहो हिंसास्खल्ने 
बद्धकमोत्साह उचटिताम्रपादद्रयो भवति चपलले चनः खात् । उपमाल्कारः । पुनः 
कथंभूतो मूपः । शरुकुटिमीमः श्रव्या भूभङ्गेन भीमो भयानकः । अपरं कथंभूतः । 
शिपिविष्ट इव रिपिपचर्मणि विष्टं दोषो यखस शिपिविष्टः श्रीमहदेवः दुश्व- 
त्वात् । ककेशशरीरलादि यर्थः ¦ कथंमूतः शिपिविष्टः । संहाराविष्टः परथिवीपरख्यकर- 
णाभिप्रायः ¦ अपरं कथंभूतो भूपः । स्फुरिताधरः चठिताधस्तनदन्तच्छद्ः । अपरं 
कर्थमूतः । सुमट इव सहखभटरक्षभटकोदीमटसद्यः । कथंभूतः सुभटः । समालोकि- 
तारावि घटः सम्यगालोकिता दृष्टा सरातीनां शत्रूणां घटा रचनायेन स॒ तथोक्तः। 
अपरं कथमूतो भूपः । सपल्नेलोदहितविहितल्लानकामः परञ्चुराम इव शोणरारीरः शोणं 
रक्तं शरीरं यख सर तथा [अपरं कथंभूतः ॥ परञ्चुराम इव जमद्िपुत्र इव । करथं- 
भूतः परञ्युरामः । सपल्लानां क्षत्रियाणां लोहितेन रुधिरेण विहितः कृतः ल्लानसय मज. 
नख कामोऽभिलषो येन स तथोक्तः । [पुनः कर्थभूतो भूपः ।] प्रकटिततडिदृण्डडम्बरः 

| [क 

१, वि रोषा्थव्यावर्णनेः इति सटीकपुस्तकपाठः. २. क दव" इति पार उचितः. 



१४८ कव्यमाख | 

म्मोधर इव निशिरदुद॑शैः, प्रसूहितखान्तः कृतान्त इव॒ भीषणाकारः, 
कोयौनरस्फुलिङ्खवर्षोचितेवीक्षितैः पयैन्तेषु दावदाहव्याप्तिमिव परिस्फारयन् 

किंच, 
ज्वन्निवान्तज्वैङितेन तेजसा दहनिवोग्ेण विरोकितेन । 
आरीर्विषः सपे इवातिरोद्रश्चण्डेन खादतिव चेष्टितेन ॥ १६९ ॥ 
सा देवता च| 

द्॑टकोरिनिविष्टदष्टिकुरिरुग्यालोकविस्फारित- 
भूभङगद्धटभ्रावमीषणमुखत्रसत्रिरोकीपति । 

प्रल्यकालाम्भोधर इव निलिशदुर्दचैः । पुनः कथं भूतो भूपः । निखिशेन खङ्गेन ला 
दुःखेन महता कष्टेन द्रष्मरक्यः सर तथा! [क इव ]] प्रल्यकालम्भोधर इव कत्पान्तका- 
लमेष इव) कथंभूतः प्रल्यकालाम्भोधरः । प्रकटितः स्फुरीछृतस्रडिदण्डसय विचुदण्डसख 
डम्बर आयोपो येन स तथोक्तः। कथंभूतो भूपः। भीषणाकारः भयानक्रमूतिः। पुनः कथं- 
भूतः। कृतान्त इव यमसमानः। कथंभूतः कृतान्तः ¦ प्रत्यूहितखान्तः प्रतयूहितं स्खलितं 
विघ्रासाथितं() खान्तं मनो यस्य तथोक्तः । भूपः किं दुन् । वीक्षितेरवखोकनैः कला प्रय॑ 
न्तेष्ं पुरस्तात् दाबदादव्यापिं दावानलग्रज्यलनग्रसारे परिस्फारयच्िवे प्रचुरीकुर्वन्निव । 
कथंभूतेर्वीसितैः 1*** ' "` कौर्यानलस्फुलिक्ग अिकणास्तेषां वर्षोचितैः वणस 
किंच असि कथिद्विरोषः। ल्वङन्निषेदयादि 1 अन्तज्वंटितेन जभ्यन्तरप्रदीपैन तेजसा 
ग्रतापेन ज्वलनिव । पुनश्च फं कुर्वन् भूपः । उग्रेण तीव्रेण असह्येन विलोकितेन अव- 
लोकनेव द्दृत्निव जगत् भस्मीकुर्वननिव । पुनश्च किकुर्वन् भूपः । चण्डेन प्रचण्डेन 
चेष्टितेन व्यापारेण खादृच्चिव भक्षयन्निव । कथंभूतो भूपः 1 अतिरैद्रः अतिशयेन 
कूरखभावः । पुनः आशीविषः सपं इव आरीविषं दंष्रयां विष हाखादटं यसय स 
आशिषः सप इव दन्ददुको यथा । उपमाटंकारः ॥ 

सा देवता च व्यलोकीति पूर्क्तमेव क्रियापदं रायम् । द्राकोरीलयादि ! यसा 

देवतायाः प्रचण्डं अतीवोद्धटं वपुः शरीरं विजयते अप्रतिहतव्यापारं वर्तते । कथंभूतं 
वपुः । द््रकोटिनिविष्टहष्टिकुरिख्व्यालोकविस्फारित्रृभङ्गी द्टभावभीप्रणसुखनत्र त्रि 
लोकीपति दष्रदाढा तसयाः कोटिरमरं तच्र निविष्टा उपविश्य छत्रा यार्त दृष्टिः लोचनं 
यस्याः कुटिख्व्यालोकेन वक्रवीक्षितन विस्फारितः प्रचुरीछृतो योऽसौ प्रमदो भ्रूविक्ष 
पस्तख उद्धर आडउम्बरसहितो योऽसौ भावोऽभिप्रायः सवैप्राणिभक्षण्टक्षणस्तेन भीपमं 

१. शुनः कथंभूतो भृपः इति श्रकटित- इयतः प्रागेवोचितः. २. क दवः 
इ्युचितः. कचि्पुस्तके तु क इव" दव्येव पाठ उपलभ्यते, 



१ आश्वासः] यरासिरकचम्पूकाव्यम् । १४९ 

राारोल्रणलोचनानल्मिखज्वाखाकराराम्बर- 
ुषटद्विष्टपरत्रयं विजयते याः प्रचण्डं वपुः ॥ १६६ ॥ 

यसखाश्च | | 

उत्षैदप॑सपःकुखविकटजटानूटिभ्यद्विधूनि 
पान्परङ्कपावरिचरुनरणद्धण्टखट्ङ्गकानि । 

दैतयध्वंसममोदो द्ुरविधुतकरामोगसखरद्विरीणि 
स्फाराघाताद्निपातच्छल्दुदधिजलान्युद्धतेद्रे्ठितानि ॥ १६७ ॥ 

भयानकं यन्मुखं रपनं तस्मात् व्रन्तो बिभ्यतो भयं कुर्वन्तक्चिलोकीपतयः इन्द्र 
चन्द्ररोषरनागादयो यस्मात् वपुषस्तथोक्तम् । अपरं कथंभूतं वपुः । लालाटोल्बणलो- 
चनानलमिलन्वालकरालम्बरपरषद्विष्ुरत्रयम् कुलटे मवं ललाटं उल्वणमुद्रिक्तं यष्ो- 
चनं तृ तीयं चश्रुखस्य संबन्धी योऽसावनलो वरैश्वानरस्तसिन् मिरन्य एकन्रीभवन्दयो 
या ज्वालः कीलासाभिः करालं रद्र यद्म्बरमाकाडं तत्र पुष्टं भस्मीकृतं द्विष्ट 
तरिपुरदानवस्य पुरघ्रयं नगरत्रयं येन वपुषा तत्तथोक्तम् । गोडीया रीतिः । अतिशया- 
लकारः ॥ 

याश्च ! उत्सर्पदिल्यादि । चण्डमारीदेवतायाः उद्धतोद्रे्ितानि उत्सरषदहपै- 
स्पाकुल्विकट नटाजूटबिभ्यद्विधूनि उत्सपति प्रसरति दपों मदो येषां ते उत्सपहपा- 

स्तेचते सपाः काठहयस्तेराक्खे वेष्टितो विकटः म्रस्फुटीभूत उन्नततया गगनं 
गतो योऽसौ जयजय रप्तकचम्रन्थिसतस्मात् विभ्यन्तो(ते) भयं कुर्वन्तो विधवश्वन्द्रा 
येषु उद्वतोद्रषितेष्रु तानि तथोक्तानि। अपरं कथंभूतानि उद्रेदटितानि। प्रान्तग्रह्त्कपाल- 
वलिचरनरणद्धण्टखद्राङ्कानि प्रान्तेषु शरीरपुरस्तात् ्रह्वन्ती चटन्ती या केपास्रव- 
विमुण्डमःल तस्या चलनेन चलनात् रणन्यः शब्दान् कृर्वन्यो(यो) घण्टा नादिन्यो 
येषु तानि प्रान्तप्रे्खत्कपालावलिचटनरणद्भण्टानिं ईरग्विधानि खटुङ्गकानि खदराया 

ईषारीर्षैकाणि येषु तानि तथोक्तानि । अपरं क्थमूतानि उद्रे्ठितानि । दैदय्वसप्रमो- 

दोद्॒रविषुतकरामोगखर्वद्विरीणि देयानां महिषाञरादीनां ध्वंसात् मारणात् समुत्पन्नो 
योऽसौ प्रमोदो इरषस्तेन उद्धूरा उत्क विधुताः कम्पिता ये करा हसतास्तेषामामोगेन 
आडम्बरेण खर्वेन्तो भमि खरतया हखीभवन्तो गिरयः पर्वता येषु उद्ष्ठितेषु तानि 
तथोक्तानि । अपरं कथंभूतानि इद्रेहितानि । स्फाराधाताङ्गिपातोच्छल्दुदधिजसानिं 

फाराः प्रचुरा ये आधाता निग्ुरप्रहारास्तेश्पलक्षिता ये अद्गिपाताः पादपातासैरूच्छ 
खनित गच्छन्ति उदधीनां समुद्राणां जलन्युदकानिं येषु उदेषटितेष्ु तानि तथोक्तानि । 

लारीया रीतिः । अतिशयाल्कारः ॥ 



१९० | काव्यमा | 

{\ ७५ अपि च तस्याः शरीरे मनसि च किमिव नैशण्यं वण्यते | यसाः 
केपार्माखः ` रिखण्डमण्डनानि, रावरिरवः श्रवणावतंसाः, प्रमितप्र- 

कोष्ठाः कणेकुण्डलानि, परेतकीकसमणयः कृण्ठमूषणानि, परास॒नठरसाः 
रारीरवणंकानि, गतजीवितकरङ्काः करक्रीडाकमलानि, सीधुपिन्धवः सं- 
ध्याचमनकुस्याः, पितृवनानि विहार भूमयः, चितामसितानि चन्द्रकवसाः, 

चण्डातकमाद्रेचमाणि, सारंसनं मरतकात्रच्छेदाः, प्रनतेनप्रदेशः संस्थितोरः- 
स्थरानि, कन्दुकविनोदः स्मोत्तमाङ्केः, जरुकेख्यः सोणितदी्धिकाभिः, 
निरावसिप्रदीपाः र्मशानशृशानुकीखाभिः, परत्यवसानोपकरणानि नर- 
रिरःकरोरिभिः, महानिति दोहदानि च सव॑सत्वोपहारेण । 

अपिच अनु च तखाश्वण्डमार्याः शरीरे काये मनसि च हृदये किमिव कीदशं 
नेर्ृष्यं निदैयत्वं वण्यते । अनीशं नैधृण्यमिलय्थः । यखाश्वण्डमायाः कपाटमालाः 
मनुष्यमुण्डध्रेणयः शिखण्डमण्डनानि रिरोरललानि वर्तन्ते ! रावरिशवो पतकमनुभ्य- 
घालकाः श्रवणावतंसाः कर्णपूरा वर्वन्ते । प्रमितप्रकोष्टाः मृतकविस्तृतकराः कर्णकुण्ड- 
लानि श्रवणवेष्टनानि वर्तन्ते । परेतकीकपमणयः सरतकानां अध्िषरितमणयः कण्ड- 

भूषणानि ग्रीवाङकाराणि वतेन्ते । पराछ्नलरसाः परासूनां स्रतकानां नरानां पादास्ध्र 
रसा निर्यासा द्रव्याणि शरीरवर्णकानि कायविरेपनानि वर्तन्ते । गतजीवितकरङ्काः खत- 
कञ्युकशरीराणि करक्रीडाक्मलानि केव्यम्बुजानि ववन्ते । सीधुसिन्धवः मयसमुद्राः 
संध्याचमनकुल्याः संध्यानां आचमनानां उपस्पश्लोनां कल्याः सरिण्यो वर्तन्ते । 
पितृवनानि इमशानानि विदहारभूमयः कौीडावनानि वर्तन्ते । चितामसितानि मरतका- 
भिभस्मानि चन्द्रक्वलयः सुखमण्डनमभूषणानि वर्तन्ते । चण्डातकं चण्डभङ्गम् । अंतिचण्डा- 
तकं अधारकं व्रं चलनकमिपि यावत् । आप्रैचमौणि प्र्यम्राजिनानि वर्तन्ते । सार- 
सनं कटिमेखला स्रतकाच्रच्छेदाः पुरीतत्वण्डानि वर्तन्ते । अ्रन्ैनप्रदेशो तलमभूमि 

संस्थितोरःस्थलानि संस्ितानां मरतकानां उरस्थलानि हृद्यभूमयः । कन्दुकविनोदो 
दुककेठिः सभोत्तमाद्करछगलमस्तकः कृत्वा । जलकेलयो जलक्रीडाः योणितदीधि- 

काभिः शोणितवापिकाभिः । निशावटिग्रदीषाः संध्यापूजनदीपाः द्मशानकरशानुकखभि 

दमशानवेश्वानरन्वाखाभिः । प्रयवसानोपकरणानि भोजनभाजनानि नररिरःकरोटिभि 
नराणां मनुष्याणां शिरःकरोटिमिरमेस्तक्रासििमिः । महान्ति वहन्ति दोददानि मनोरथा 
सवखत्वोपहारेण सर्वजीवमारणपूजनेन । चकारात् अलपटृष्टवस्तु । समुचयाख्कारः ॥ त 

` १, “शगलः इति सरीक्रपुस्तके, 



१ आश्वासः] यरासिरकचम्पूक्राव्यम् | १९१ 

या च घीयसी मगिनीव यमसख, जननीव महाकाल, दृतिकेव कृ- 
तान्तस्य, सहचरीव कारिरुदरस्, महानपिकीव मात्ृमण्डरुस्य, धाथ्रीव 
यातुधानरोकस, श्राद्ध भूमियि पित्रपतिपक्षस्य, क्षयरात्रिसि समस्तज- 

न्तूनाम्, | 

न केवरमसौ नाप्ना चण्डमारीति प्रये । 
अप्यङ्गचित्तचारितरश्वण्डमारीति विश्रता ॥ १६८ ॥ 

तत्र सकलकुवख्यामतरुचिरभयरुचिमुनिकुमारस्ारगिधं जनसंबाधमव- 

निधातारं देवताकारं चावरोक्य 
'विद्ुद्धबोधं तप एव रक्षा ममेष्वरण्येषु च संयतानाम् । 
अतः कृतान्तेऽपि समीपव्ृत्तौ मातर्मनो मा स कृथा निरीरम् १३९॥ 

या च देवता यमस्य कृतान्तस्य ङ्घीयसी भगिनीव कनीयसी खसेव । महाका 

[स्य] सद्र जननीव मातेव वर्तते । कृतान्तसख यमख दूतिकेव संचारिकेव । 
कालचिश्रख प्रल्यकारसंबन्धिरुद्रस्य सहचरीव सखीव वर्तते । मातृमण्डरस्य 
सप्तमातृसमूदस्य महानसिकीव रसवती पाचिकेव । सप्तमतृणां श्रोको यथा-- 
श्रह्माणी चैव चेन्द्राणी वायही भेरवी तथा । चायुण्डा कर्णमोटी च चर्चां स्युः स्प 
मातरः ॥: यातुधानलोकखय राक्षसलोकसख धान्चीवे उपमातेव । पिठपतिपक्षसय यमक- 
णौगतस्य श्राद्धमूमिरिव पितृपीन(्रीणन)स्थानमिव । समसजन्तूनां सर्वैजीवानां क्षय- 

रात्रिरिवे संदारशवैरीवं ॥ 

नेनि । असौ देवता कैवलं नाघ्ना कृत्वा चण्डमायी इति न प्रये न प्रसिद्धा जाता । 
कं तु अङ्गचित्तचारितरैरपि शारीरमनःक्रियाभिरपि चण्डमारी इति विश्रता विष्याता 
वतते । मालोपमालंकारः ॥ 

तत्र देवताप्रासादमध्ये अमयरुचिमुनिकुमारः अमयमतेः खसुर्भगिन्याः मुखमव- 

लो किष्ट विल्ोकितवान्। कथंभूतो अभयरुचिमुनिङुमारः । सकल्कुवलयाखरतरचिः सक- 
लख कुवलयस्य प्रथिवीमण्डलस्य अमरुतरुचिराह्मदकारकश्वन्द्र इव । कथं खषुरुलम- 
वारोकिष्ट । सकरुणं दयासदितं यथा भवत्येवम् । किं कृत्वा । पूव तारग्विषं पूर्वोक्त ल- 
क्षणं जनसंबाधं लोकसं अवनिधातारं राजानं देवताकारं च चण्डमारीमूर्तिं च 
अवलोक्य दृष्ट । अभयरुचिः किं कुर्वन् मुखमवालोकिष्ट । इति ईटरौ भावं निवेदय- 
निव निजभगिन्या ज्ञापयन्निव । इतीति किम् । 

विद्युद्धबोधमिव्यादि । हे मातः है भगिनि, अतः एतस्मात् कारणात् 
स 

१, समग्रो ऽपि मूलश्रोकष्टीकादरद्रयेऽपि. 



१५२  काव्यमाखा। 

जीवस्य सदर्चनरलमाजश्वारित्रयुक्तसय समाहितस्य । 
आदंसितो मृद्युरुपप्रयातः परं प्रमोदस्य समागमाय ॥ १४० ॥ 

सा मृतियेत्र जन्तूनां पुरो दुःखपरम्परा । 
देदसास्य पुनर्मोक्षा्पुण्यमाजां महोत्सवः ॥ १४१ ॥' 

इति निवेदयचिव यतो मा कदाचिदस्याः सैणो मावधिरान्मनोरथश- 
¶रदि (क 

तैरासादितमिदं मनुष्यजन्म विफरतां नैषीदिति कृतानुकम्पनः सकरुणम- 
भयमतेः खघुयुखमवारोकिष्ट । 

यदेवैरपि 
पर्याप्तं विरसावसानकटटकैरु्ावचैनाकिनां 

पमानसदुःखदावदहनव्यापारदग्धात्मभिः | 

कृतान्तेऽपि यमेऽपि समी प्रवर्तौ निकटवतिनि सदयपि मनधित्तं निरीद निनं मा स्प 
कृथाः मा कार्षीः । मा जानीदीदर्थः । अतः कुतः कारणात् । संयतानां विद्युद्धबोधं 
सम्यग्ज्ञानमहितं तप एव इच्छनिरोधलक्षणं तपश्चरणमेव [न] अन्यत्किमपि । म्रामेषु 
नगरादिषु अरण्येषु च अरव्यादिषु रक्षा वर्तते । समुयारंकारः ॥ 

जीवस्येलयादि । दे मातः, जीवस आत्मनो पर्यर्मरणं उपप्रयात आयात ओआ- 
रोसितः संश्रधितो भवति । न केवर्मारेसितः परं निश्वयेन प्रमोदस्य परमानन्दस्य 
समागमाय आगमनाय भवति । कथंभूतसय जीवख । सदृरौनरलभाजः सदनं सम्य- 
कत्वं तदेव रलं चिन्तामणिः । तरैलोक्योद्योतकारकत्वात् शोभायाः कारकत्वात् च । स 

सदहूदी नरल्ञमाक्् तख तथोक्त । पुनः कथंभूतख जीवस । चारिचयुक्तसय व्रतो. 
पपन्रय । भूयोऽपि कथभूतसखय जीवस्य । समाहितस्य आरतिरद्रध्यानद्रयरद्ितख । 
यथासंभवधर्मध्यानेन डुङ्कप्यानेन च सहितस । रूपक्रालकारः ॥ 

सा रतिरित्यादि । हे मातः,जन्तूनां प्राणिनां घा जगत्रसिद्धा म्रतिर्मरणं वर्ते । 
साका) यत्र यस्यां पुर आगामिनि मवे दुःखपरम्परा दुःखश्रेणिर्भवति । पुण्यभाजां 
पुष्यवतां पुश्पाणां अलख प्र्क्षीमूतसख देद्य दारीरस्य मोक्षासरिलयागात् पुनः 
विशेष्रेण महोत्सवो महतपर्यं भवति। तथा चोक्तम्-ल्युकत्पद्रमं प्राप्य येनास्मार्थो न 
साधितः । निमग्नो जन्मजम्बाठे स पश्चात्किं करिष्यति ॥ 

अभयरुचिः कथंभूतः । इति एतस्मात् कारणात् छृतानुकम्पनः विहितकारण्यः । इतीति 

किम् । यतः यस्मात् कारणात् चिरात् दीरधकालान् मनोरथशतः वहुमिर्दोददिरासादितं प्राप्त 

इदं ग्रयक्षीभूतं मानुष्यं(मनुष्यजन्म) मानवावतारं अस्याः अभयमतेः च्रेणो मावः खील्- 
पर्यायः कदाचित् कृरस्मिधित् प्रघ्रके विफलतां निष्फलतां मा नैपीत् मा स प्रापरयत् ॥ 

यदिति । पर्याप्तमिति । यत् यसरात् कारणात् देवैरपि आसतां तावन्नारकति- 



आश्वासः) यरासिर्कचम्पूकाव्यम् । १९३ 

इत्थं स्वगैबुलावधीरणपरेराशासखते तदिनं 
यत्रोतयद्य मनुष्यजन्मनि मनो मोक्षाय धासयामहे ॥ १४२ ॥ 
यस्तु रुब्ध्वापि जन्मेदं न धर्माय समीहते । 
तस्यात्मकममूमीषु विजम्भन्तां मवाङ्कराः ॥ १४३ ॥ 

स्थिरप्रकृतिरभयमतिरपि 
क क ने क भ 0 

तेनैव पयाप्तस॒ुदारबुद्धे देन म पूवक्रतेन वस्स | 
तसास्स्वदेहे मयि च क्षताशः परं पदे तत्र मनो निधेहि ॥ १४४ ॥ 

यङ्मनुष्याः, फं ठु देवैरपि चतुविधेरपि तदनं जगस्प्रसिद्धं दिवसं आसाते मभि- 
लप्यते । तत्किम् । यत्र यस्िन् दिने मनुष्यजन्मनि उत्पद्य मानवभवे संभूय मोक्षाय 
स्वकर्मक्षयलक्षणाय परमनिवौणाय सनधित्तं धासामहे धरिष्यामो वयम् । कथंभूतैः 
दैषैः । इत्यममुना प्रकारेण खभषुखावधीरणपरैः खगैलोकसौख्यावहेखनतत्परेः दज- 

तल्पः । इत्थं कथमिति चेत् इ्याह-- नाकिनां देवतानां सौख्यैः सुखैः पर्याप्तं 
अस्माकं परिपूर्णं जातम् । कथंभूतैः नाकिनां सौख्यः । विरसावघानकटुकैः विरसानि 
नीरसानि तानि अवसाने कटुकानि अन्ते हदालाहरख्विषसमानि विरसावस्ानकटुकानि 

तैः । अपरं कथंमूतैः सख्यै: । उच्चावचैः उच्चानि उक्छृष्टानि कचित् इन्द्रादिषु 
अवचानि निनि क्चिर्िल्विषान्ते उच्चावचानि तैः । अपरं कथमुततैः सौख्यः । 
मानसदुःखदावदहनव्यापारदग्धात्ममिः मनसि भवं मानसम् । शेषिकेण अण्प्रह्ययेने 
सिद्धं रूपमिदम् । मानसं च तदुःखं च मानसदुःखं तदेव दावदहनः दावानलः ¦ सर्वेषां 
देवामां दाहसंतापकारकत्वात् ! तख व्यापारः प्रज्वलनं तेन दग्धा भस्मीकरता आत्मान 
खरूपाणि. येषां सौख्यानां तानि मानसदुःखदावदहनन्यापारदग्धात्मानि तैस्तथोक्तेः । 
रूपकार्कारः ॥ 

यस्तु ठब्ध्वेल्यादि । यः पुमान् इदं प्रयक्ीभूतं जन्म मवुष्यभवं लब्ध्वापि 
संप्राप्यापि धमय प्राणिदयारक्षणाय न समीहते न सम्यक् चेष्टते तस पुरुष 
आत्मकमभूमीषु जीवकर्मेणोः प्रदेशेषु मवाङ्कराः जन्मान्तरनवो द्धिदो विजुम्भन्तां परस्- 
वन्तु प्रसरन्तु उत्प्न्ताम् । रूपकालंकारः ॥ 

स्थिरेति । अभयमतिरपि मदनमतिरपि प्रसादवद्धिः प्रसन्नतरेरपाद्कपातेनिशितवि 

लोकितैः कृत्वा तदाननं अभयरुचिमुखकमलमपदयत् ददद । कथंभूता अभयमतिः । 
यिरप्रकृतिः चारित्नप्रतिपालने निधलखभावा । अपरं कथंभूता अभमयमतिः । इति 
अमुना प्रकारेण विदितपरमार्थतया विज्ञाततच्वज्ञानतयां अवधीरितमरणभया नि- 
वारितमुत्युमीतिः । इतीति करिम् । तेनैवेत्यादि । हे वत्स वत्सेति कोमललपि । हे 
उदारवुद्धे हे उन्नतमते । तेनैव पूर्वकृतेन चन्द्रमतिभवान्तरो्पत्नेन क्षेहेन सौहार्देन मे 

म् ८ 
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सं मोक्षरक्षमक्षमदीक्षदेदः सीतान्न तन्मान्यमिदं वर्मे | 
अतो मदीयाङ्गहतान्तरायो सुक्यङ्खनासंगमने यतख ॥ १४९ ॥ 

हति विदितपरमा्थतयावधीरितमरणमया प्रसादवद्धिरपाङ्गपातैः सदजन्म- 
नश्चेतसि रौचनचिन्तामिवापचिन्वती तदाननमपरयत् । 

किंच) 

देहायत्ते कर्मण्ययं नरः स्रीजनोऽयमिति मवति ! 
चित्तायत्ते कमण्यधिका नारी तु मध्यमः पुरुषः ॥ १४६९ ॥ 

क (न (५ (न क क 

अचलापतिरपि स मारि(र)दत्तः प्रतीहारनिवेदितागमनच्रत्तस्य मुनिक- 
मारकयुगख्स्य विरोकनाकछुम्मोद्धवोदयात्तोया्चय इव नितरां प्रससाद 

भम पयौप्तं परिपूणैता जाता । तस्मात् कारणात् खदेहे तव इारीरे मयि च मयि 

विषये क्षताशो निराशः सन् परं निश्वयेन तत्र पदे निवाणस्थाने मनस्तव चित्तं 
निधेहि आरोपय ! जायलंकारः ॥ 

त्वमिल्यादि । उदारवुदे, स त्वं भवान् मोक्षलक्ष्मीक्षमदीक्षदेदः सोक्षलक्षम्यां 
मोक्षध्रियां क्षमा समर्था दीक्षा व्रतं यख स मोक्षरक्ष्मीक्षमदीक्षः एवंविधो देहः श. 

रीर यख स मोक्षरक्ष्पीक्षमदीक्षदेहः मे मम इदं प्रयक्षीमूतं वपुः शरीरं तन्मान्यं मोक्ष 

दीक्षायां माननीय न भवति । कस्मात् । खीत्वात् । चछीपयाये मोक्षो न भचतीदयर्थः । 
सतः कारणात् मदीयाङ्गटतान्तरायः सन् मदीये अद्गे हतः अन्तरायधिन्ताच्छं येन 
स॒ मदीयाङ्गहतान्तरायः मुक्त॑यङ्कनासंगमने युक्तिख्ीसंगमे यतसे त्वं यले कुरुष्व । 

रूपकालकारः ॥ ध 

अमयमतिः किं कुवैती 1 सहजन्मनो निज ग्रातुश्वेतसि मनसि शोचनचिन्तां शो- 
काति अपचिन्वतीव निराकुर्वैतीव । उ्परक्षालकारः ॥ 

किं च असि कधिद्विरोषः । देहायत्ते इत्यादि । देहायत्ते कर्मणि उरीराधी- 
नायां क्रियायां अयं नर॒ एष पुरुषोऽयमेष घीजनः इति एवं भवति संजायते , 

चित्तायत्ते कर्मणि हूदयाधीनायां क्रियायां नारी तुं अधिका पूञ्यतरा इव भवति सीता- 

दिवित् । पुरुषस्तु पुमान् मध्यमो निछृष्टतयो मवति दशम्रीवादिवत् । जालयलकारः ॥ 

अचलापतिरपि स मारि(र)दत्तः प्रतीहारनिवेदितागमननरत्तस्य मुनिङमारकयुगल्ख 
विलोकनात्कुम्भो द्ववोदयात्तोयादय इव नितरां प्रसप्ताद चेतसि । स जगसरसिद्धो 

मारदततो बाहुबकिदेव एनं देयात् मारदत्तः। "क्तिच्क्तौ च संज्ञायामाद्िषिः इति वचनात् 
न्त लक्षणकृत्प्रययः। दद्य धः" इति वचनात् दाधातोदेदादेशः । स मारदत्तोऽपि अचल- 
पतिः राजापि सुनिकुमारकयुगलख विलोकनात् यश्चस्िरकमदनमतिकुमारकयुग्मख 
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चेतसि, विश्वदयुतिदशेना्रम इव सुमोच कट्षतां लोचनयोः, निनै- 
तिद्यावगमान्महामाग इव कशणरसमवाप करणेषु, प्रणिधानविरेषान्मु- 

मुश्ुरिव तमसतिरश्चकारान्तरासदिशि । पुनः कोपपरसादयोरपरनरपार्ल- 
क्ष्मीाषवेतरव्यवहारपरिच्छेदविडग्विततुखादण्डविभ्रमेण भ्ूरुतोह्टासनसं- 
दनात् चेतसि मनसि नितरामतिशयेन प्रससाद प्रसन्नो बभूव । कस्मात् क इवे । 
कुम्भोद्धवोदयात् अगस््योदयात् तोयाराय इव जलादचय इव । कथमूतस्य तसय सुनिकु- 
मारक्रयुगल्ख । प्रतीहारनिवेदितागमनवत्तख प्रतीहारेण द्वारपाडेन निवेदितं विज्ञापितं 
आगमन पत्तं वातौ यख तत्तथोक्तं तख । विश्वदुतिदशेनान्नभ इव मुमोच 
कटुषतां लोचनयोः । सः अचलापतिः लोचनयोर्नत्रयोः कटषर्तां काटष्यं 
मालिन्यं मुमोच तलयाज । केसात्किमिवे । विश्वघुत्तिदशेनात् श्रीसूयौदयालोक- 
नात् नभ इव आक्रारमिव । यथा सूयेदशैनात् नमो मान्यं मुञ्चति! 
जिनैतिष्यावगमान्महाभाम इव करुणरसमवाप करणेषु । अचलपतिः करणेषु इ~ 

न्ियेषु करणरसं करूणा्नतं अवाप प्राप । कस्मात्क इव । जिनेतिष्यावगमात् महा- 
भाग इव । यथा महाभागः पुण्यवान् पुरुषो जिनागमपरिज्ञानात् करुणारसमवाप्रोति ! 
ग्रपिधानविशेषान्मुुश्चरिव तमसिरशकारान्तरात्मदिश्चि । अचलापतिः अन्तरात्मदिरि 
मनसि तमोऽज्ञानं तिरश्चकार दूरीचक्रार । केसात्क इव । प्रणिधानविरोषान्मुसुश्चु 
मोक मिच्छुमुनिः प्रणिधानविशेषात् ध्यानभेदात् तमस्िरस्करोति । पुनरेते 1 पुन 
प्रसन्नीभवनानन्तरं सः अचरापतिसतन्मुनिकुमारकयुगलं उत्तरीयासने उपरितनवघ्लोपरि 
पुरसतादग्रतः उपावीविंशत् उपवेशयामास । कथंभूते उत्तरीयासने । प्रदेशिनीनिदेशादि 
्टनिकरललटिकपरिकल्पने प्रदेशिन्यासर्जन्यङ्गल्या निदेरोन आदिष्ट आज्ञापितो योऽसौ 
निकटलालाटिकः समीपवतिंसेवकस्तेन परिङत्पनं रचना यस ॒उत्तरीयासनख तत्त- 
थोक्तं तस्मिन् । किं कृत्वा । पूत भ्रूल्तोह्यसनसंप्रमेण भ्ररेव कता वटी । नामोनाम- 
करणशीरत्वात् । तसया उष्टासनसुरक्षेपस्तस्य संभ्रमेण आदरेण समाम्यन्त्राध्वनि 
समामध्यमागेँ जनसंबाधं सेवकसं हनं अपवायं उत्सायं । कथंभूतेन श्रूलतोश्यसनसं- 
भ्रमेण । कोपग्रसादयोः कोपे प्रसादे च अपरनरपालनां रक्ष्याः लघवेतरो [्घुत्वा]- 
लघुत्वलक्षणो योऽसौ व्यव्हमरस्तोकनं तख परिच्छेदे परिज्ञाने विडम्बितस्िरस्छृतः 
तुखदण्डस् योतवदण्डस् तरिश्रमः शोभा येन तथोक्तस्तेन भृखतोष्सनसंभ्रमेण । कोपे 
सति अप्रनरपालनां लक्ष्मीः लाघवं प्राप्रोति, प्रसदेनातिगुरुत्वं गच्छतीति । यथासं. 
खयाठंकारः ॥ 

१. नतन्मु निकुमारकयुगलविलो कनोत्तरं खगतमेवं चिन्तयति स्मः इटयेवं संबन्धक- 
ल्पना योग्या. “उपावीविशयत्" इदयनेन संबन्धे मध्ये खगतचिन्तनक्रियावाचकपदयस्यापि 
स्रगतत्वे अध्यादारङ्केशः सयात्. 
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अमेणापवायं समाभ्यन्तराध्यनि जनरसंबाधम्, अतीव च मनसि विसयमानः 
पटर्षोत्कषैवषीमिखन्दविन्दुमञ्ञरीजरिरपक्षमपटहवः “कथं नाभैतद्दयनादा- 
चान्तामृतमिव नृरसाशयबहलकाट्प्यमपि मुहुः प्रशान्तं मे चेतः, चुः 
पुनः कुश्डिकीङितिमिव कथं न विषयान्तरमवगाहते, चिरपवसितप्रण- 
यिजनावरोकनादिव कथमयमात्मा परमन्तमोदते, चित्तमपि चेदं चिरा- 
याचरितपस्वियमिव कथमतीवानन्दशुमन्थरम्, किं नु खट तदेतन्न खा- 
न्मम भागिनेययमरम्, आचक्णै चापेदुरेव रेवतकनामप्रसिद्धाकुर- 

वृद्धदेतसय बारुकाक एवाश्चयौयं तपश्चयौप्यायम्, भवन्ति दीमानीन्ि- 
याण्यदृष्टपर्वष्वपि परियजनेष् प्रायेण प्रातस्तपनतेजांसीव रागोखणवयांसि | 

कथंभूतः सः अचरपतिः। अतीव च अतिरयेन मनसि चित्ते विसयमानः आश्चर्य कु- 
वौणः। पुनश्च किंविशिष्रो राजा ।प्रदर्षात्कषेवषौभिखन्द्बिन्दुमज्नरीजटिरपक्ष्मपटवः प्रह्- 

दण आनन्देन प्रहर्ष आनन्दख वा योऽसादुत्कषवषैः अतिक्षयवदश्रुपातस्स्य अभिख- 
न्दविन्दूनां घवणविप्रुषां मञ्जरीभिर्वटरीभिः जटिलः कवुराः पक्ष्मपटवा खोचनरोमाम्राणि 
यस्य राज्ञः स तथोक्तः । राजा खगतमेवं चिन्तयति । एवं कथमिति चत्--एतद्दैनात् 

एतयोः विलोकनात् कथं केन प्रकारेण । नामेति संमावनायाम्। मे मम चेतो मनो पन 
वारं प्रशान्तं अकृरतां प्राप्तम् । कथंभूतं चेतः । वर्ंसाशयवहलकाद्ष्यस्तमर ` प्न 
हिसको योऽसावारयः परिणामस्तेन वहं प्रचुरतरं काटष्यं खरता कद्धषतरर्दसिन् 
चेतसि तत्तथोक्तम् । कीट प्रशान्तं जाते मे चेतः! जाचान्ताग्रुतमिवे आचान्तम् 
आखादितं अग्नं पीयूषे येन तथोक्तम् । इव यथा । मम चश्चुर्छचनयुप्रलं पुनः 
कृथे केन प्रकारेण विषयान्तरं अपरं प्रदेशं नावगाहते न प्रविशति । किमिव । कु- 
लिरकीलितमिवं वज्रेण विद्धमिव । अयं आत्मा अयं जीवः कथं केन सकारेण परसु- 
त्कर्षेण अन्तर्मनस्ि मोदते हषे करोति आनन्दं भजते । कस्मादिष । चिरप्रवसित- 
प्रणयिजनावलोकनादिव चिरं दीधेकाटं प्रवसितः परदे गतः प्रणयिजनः लहवान्मनु- 
ष्यस्तस्य अवलोकनात् निरीक्षणादिव ¦ चित्तमपि च हृदयं इदं प्रदक्षामूतं कथं केन 

म्रकारेण अतीवातिरायेन आनन्दथुना आनन्देन मन्थरं मन्दगामि वर्तते! किमिव, 
चिरायाचरितपरिचयमिव चिराय चिस्तनाय । दीषकालमिति यावत् । भाचरित 

कृतः परिचयः संगतिर्यैन तत्तथोक्तम् । नु इति वितके । किमथवा । खट निश्चयेन । 
जगत्मसिद्धं एतत् प्र्यक्षीभूतं मम मे भागिनययमलं खघ्लीयनुगटं न स्यात् न भवेत् । 

भपरेद्युरेव अपरस्मित्रहनि एव् । किंनामप्रसिद्धात् । रेवतक इति नाम अभिधेयं प्रसिद्ध 
भ्रकटं यस स रेवतकनामप्रसिद्धसस्मात् ऊरब्रद्धात् अस्मत्कुरे वींयसः एतसय मम 
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यतत; | | 

आनन्दवाष्पजलपूरितनेनपतरः 
म्यङ्गजातपुरकप्रसवापितार्षेः । 

चित्तैः पमोदमधुपरककरृतातिथेयै- | 
राख्यायते प्रियजनो ननु पूवमेव ॥ १४७ ॥ 

 तदरमत्र सौ(रशौ)दधोदनेरिव बा्षमाद्यविकठेन विकस्पजारेन | सफ़ल- 
यामि तावदेतदालापनदोहदादेव हदयार्वालपरिसरे विहितावरोहमोसु- 
क्यानोकहम् ॥ | 

भागिनेयसय बाल्कारु एवं रिद्ुकारे एव तपश्वयीपयौयं तपश्वरणासुक्रमं भाचकर्णं 
आकर्णितवानहम् । श्री (श्रि)दद्च(ु)कमिकारिकान्तेभ्यश्वण् कतरि" इति सूत्रेण चणि 
प्र्येऽयतन्यां अपि च सति द्विर्वचने जाते आचकणैम्" इति जायते । कथंभूतं त- 
पश्चयौपयीयम्। आश्चर्यायम् आश्वयंख विसयसख आयः उत्पादो यख तपश्चयोपययस्य 
स आश्वयायसतं आश्वयोयम् ¦ हि यस्मात् इमानि भूतानि इन्धियाणि चक्षुरादीनि 
अदृष्टपूर्वेष्वपि अविलोकितेष्वपि प्रियजनेषु बन्धुवर्गेषु प्रायेण बाहुल्येन रागोल्वणवयांसि 
रागेण उल्वणवयांति उत्कटतारुण्यानि मवन्ति संजायन्ते । कानीव । प्रातस्तपनतेजा- 

सीव प्रातस्तपन उयद्धास्करस्सख तेजांसीव । यथा उदयप्राप्तसूय॑ख तेजांसि उदथो- 
तानि रागोच्बणानि भवन्ति रक्तसंयुक्तानि भवन्ति ॥ 

यतः यस्मात् कारणात् । आनन्दबाष्पेत्यादि । ननु अद्यो प्रियजनः प्रियमामुषः 
कर्मतापत्नः चिततर्मनोभिः कतभूतेः पूर्वमेव संमाषणमन्तरेणापि आख्यायते संसूचयति! 
कथंभूतेधित्तेः । आनन्दबाप्पजल्पूरितनेत्रपारैः आनन्दसंबन्धि यद्वाष्पजलं अध्रूदकं 

तेन पूरितं भरितं नेचपात्रं खोचनामत्रं येश्ित्तेस्तानि तथोक्तानि तैः । अपरं कथेमूतै- 
शित्तैः । प्रयङ्गजातपुटकग्रचवाषितारधैः अ्गमङ्ग प्रति प्र्ङ्गम् । सर्वादगेष्विदर्थः । जाता 
उत्पन्ना ये पुलका रोमहषेणानि त एव प्रसवाः पुष्पाणि मनोविकापदेतुत्वात् तैरागतो 
दत्तो अधः पूजा यैधित्तेसानि तैः । भूयोऽपि कथभूतैधित्तैः । प्रमोदमधुपर्कङृतातियेयैः 
मोदः आहवादः स एव मधुपो दधिधृतमधुपादापंणं तेन कतं आतिथेयं प्राधुणिक- 
क्रिया येधित्तैस्तानि तथोक्तानि तैः । रूपकारुकारः ॥ 

तत्तस्मात् कारणात् अत्र अस्मिन्नरथं विकल्पजाङेन संकल्पसमूहेन अरं पूर्णम् । 
कथंमूतेन विकल्पजारेन । बाह्यग्राह्यविकरेन वाद्यं वस्तु राह ग्रहणीयं ज्ञापनीयं तेन 
विकलं द्ुल्यं तेन । कसेव । शेद्धोदनेरिव श्द्धोदनखयपयं पुमान् रौद्धोदनिस्तस रौ- 

१, अत्र “इत्येवं चिन्तयति स्म" इति टीकानुकूलः कश्चित्पाले गलितो भवेत्. 



१९६ काव्यमाडा । 

अघावसरे खामिनः प्रसन्नरसं मानसमवसायावसरपिकासनामकेन तर 
तािकिनेदं वृत्तद्यमागीयते स-- 

“नास्ना रिपवो न चापि मवतः कथिनिदेशावशः 
श्रीरेषा तव देव या प्रणयिनी तसे न कोऽपीर्ष्यति । 

गाढं मुष्टिनिपीडनश्रमभरपोद्रान्तधाराजलां 

मुञ्चत्वाहवकेश्दोःसह चरीं तत्खड्यष्टि मवान् ॥ १४८ ॥ 
दयाद्रचितै्ुनिभिः समागमाविसम्हिस्रोऽपि जनः प्श्चाम्यति । 
आहायै्िसामतयः शमोदयं भजन्ति यदैव तदद्भुतं कुतः ॥ १४९ ॥ 

द्धोदनेबैँद्रख विकल्पजालं ्ञानखल्पं बह्यप्राह्यविकलं भवति । तथा मम विकल्पेन 
अलम् । सफल्यामि फलसंयुक्तं करोमीति यवत्, तावत् अनुक्रमेण एतदालपनदो- 
दादेव एतयोराखपनस आमाषणख दोहदात् मनोरथात् ओत्छुकषयानोकदं उत्कण्ड- 
ताघरक्षम् । कथंभूतमोत्सुक्यानोकटम् । हृदयालवाक्परिसरे हृदयमेव आल्वाठं जलसेच- 
नस्थानकं तख परिषर उपान्तभागः तसिन् विहितावरोहं कृताह्रम् ॥ 

अच्राव्षरे तृपतेः खगतचित्तेन प्रस्तावे ख।मिनो नरेन्द्र प्रस्तरं मिर्मल्रसं 
निर्मलरागं मानसं चित्तं अवसाय ज्ञाता अवसरविलासनामकेन वैतालिकेन मेशचिन इदं 
वक्ष्यमाणलक्षणोपलक्षितं ब्र्तद्रयं शरेकद्रयं आगीयते स पठितमिति। क तद्ृत्तद्रय- 
मियाह-नासन्ना रिपव इत्यादि । हे देव है राजाधिराज, भवतस्ते रिपवः शत्रवः 
आसन्ना निकटतरा न वतन्ते । न चापि नैवे कश्चित्पुमान् भवतस्व निदेशावराः 
आदेशपराञ्युखे वर्वेते । एषा प्रयक्षीभूता या तव श्रीः लक्ष्मीः प्रणयिनी ज्ञेहवती 
वतेते, तये श्रियै कोऽपि पुमान् न ईष्येति न॒ कुप्यति । “यस्मै कुप्यति इलयनेन 
चतुर्ीविधानम् । तत्तस्मात् कारणात् भवान् त्वं खङ्गयि मण्डलाग्रं सु्चतु परियजतु । 

कथंभूतां खद्रयष्टिम् । गां मुषिनिपीडनश्रमभरपरोद्रान्तधाराजलम् यादं टदं यथा 

वत्येव यन्मुष्टिनिपीडनं युष्या ददं प्रहरणं तख ध्रमभरेण आयासभारेण प्रोष्रान्तं 

उदमुच्छटितं धाराजलं यखाः सा तथोक्ता ताम् । पुनः कथंभूता खद्गयधम् । आहव- 
केलिदोःघहवरीम् आहवकेटौ संप्रामक्रीडायां दोष्णो वाहुदण्डस सहचरी सखी- 
सदशी ताम् । रूपकालेकारः ॥ 

दयार्दरचित्तेरिलादि) है देव हे राजाधिराज, दयाप्रचित्तैः कषणारससरस- 
सानसैः भुनिभिथतिवरैः खमागमात् आगमनात् निसयहिंघोऽपि खमभावेन शराररपि 
जनः पुमान् प्रराम्बल्युपशचमं भजते । आहा्हिंसामतयः संसर्गेण हिंसापेयुक्तमनसः 
एुमंस्पे यत् रमोदयं उपश्चमप्रादुभौवं भजन्ति सेवन्ते, तत् अद्धुतमाशम् । 
कृतः \ न कुतोऽपीति । आशक्षेपलकारः ॥ 
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पुनरप्यसौ वेताखिकिधिरमरिखामणिमूषणमपि कचमरीचिमेचकितमस- 
कम्, अनवतंसमपि लोचनरुचिकुवखयितकणम्, अनठंकारमपि कृपोकका- 

` न्तिकरुण्डक्तिमुखमण्डलम्, जनावरणमपि वपुःप्रभापटर्दुकूरोत्तरीयम्, अर- 

प्यप्ेम्णा वदनव्याजेन कमलसर इव युजच्छद्मना रुताराममिवोरमिषेण कद- 
ीकाण्डकाननमिव चरनरक्षेणाशञोकवनमिव च सहानयमानम्, इन्दु मृगेक्ष- 

(कक) [क 

ण्युतिसंपादितमिव कुन्तदटेषु, ु रतरुफर्कम्रसाधितमिवाङिकयोः, कामकोद- 
ह ^ (= ऋ क नेषि [भ्य ण्डकोरिषटितमिव भूषु, रलकरण्डकोत्कीणेमिव नेत्रेषु, सरद्ारपद्धोटिखित- 

पुनरपि इत्तद्रयाध्ययनानन्तरं असौ प्रयक्षीमूतो वैतालिकः अवसरविखाचनामको 
भद्श्विरं दी्ेकारं तन्मुनिकुमारकयुगलं विलोक्य दृष्ट्रा इदं वक्ष्यमाणलक्षणोपरक्षितं वृत्त 
्रकमेकं अपाटीत् पठितवानिति कियाकारकसंबन्धः । कथंमूतं सुनिङ्मारकयुगलम् । 
अशिखामणिमूषणमपि शिरोरल्ाभरणरदहितमपि कचमरीचिमेचकितमस्तकं कचानां इु- 
न्तलानां मरीचिभिः किरणेर्मचक्रितो हिरोरलाभरणसदहितो मस्तको यख मुनिक्मारकयुग- 
लख तत्तथोक्तम्। अनवतंसमपि कणैपूररहितमपि लोचनरुचिकुवल्यितकणम् खोचनानां 

रुचिभिः प्रभाभिः कुवल्यिताः कर्णीः शब्दग्रह यसय मुनिकुमारकयुगल्ख तत्तथोक्तम् । 
अनलक्रारमपि कणेवेष्टनरहितमपि कपोलकान्तिक्रुण्डलितसुखमण्डलम् कपो खानां गण्ड- 
स्थलानां कान्तिमी रुचिभिः कुण्डलिते कनकङ्कण्डलसंयुक्ते कृते मुखमण्डल मुखे यख 
तत्तथोक्तम् । अनावरणमपि संधानवघ्लरदहितमपि वपुःप्रभापरल्दुकूलोत्तरीयम् वपुषः 

प्रभापटलो सचिसमूहौ एव दुलोत्तरीये पष्टदुकूरसंबन्ध्युपरितनवश्वे यस्य तत्तथो- 
क्तम् । गुनिकुमारकयुगलं किं कुबौणम् । अरण्यत्रस्णा वनन्नेहेन वद्नव्याजेन सुखमिषेण 

कमलससः कमख्वनं सह साधे आनयमानमिव आनयदिव । युजछद्यना बाहुमिषेण खतारामं 
व्टीवनं सहानयनमानमिव । ऊरूमिषेण सक्श्रोऽपदेरेन कदलीकाण्डकाननं अञ्युमत्फलस- 

म्भवनं सदहदानयमानमिवे। चलनलक्षेण पादानां मिषेण अशोकवनं केकेलिकानन सहानयमा- 

नमिव । उत्वे्षाटंकारः । कथंमूतं सुनिङमारकयुगखम्। इन्तट्षु केशेषु इन्दुगक्षणयु- 

तिसंपादितमिव इन्दोश्वन्द्रमसो योऽसौ खगो हरिणस्तख शक्षणे लोचने तयोध्रैया दीप्या 
कान्या संपादितमिव रचितमिव । पुनः कथंभूतं मुनिकुमारकयुगलम् । अलिकयोरलार- 
यो्विंषये सुरतरुफलकप्रसाधितमिव कल्पतेपटृकनिमोपितमिव । पुनः कथंभूतं ॑मु- 
निकुमारकयुगलम् । भूषु चक्ररोमिकाञु कामको दण्डकोरिषटितमिवं कामस्य कन्दपेख 
यत् कोदण्डं धनुस्तसय कोटिरग्रं तया घटितं निष्पादितमिव । पुनः कथंभूतं समुनिकु- 
मारकयुगलम् । नेत्रेषु लोचनेषु रलकरण्डकोत्कीर्णमिवं रलानां करण्डको रल्नकरण्डकः 

रक्त श्ककृष्णघमुदायस्तेन उत्कीणैमिव घटितमिव । पुनः कथंभूतं मुनिकुमारकयुगलम् 
पक्ष्मसु नेत्राणां रोमसु स्मरशरपुङ्कोषिखित मिव स्परस्य कन्दर्पस्य ये शरा बाणास्ते 
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(0 क (अ 

मिव पक्ष्म, रतिक्रीडाकीरासयटावण्यविहितमिव नासयोः, रक्ष्मीविंभरमा- 
दरौविनि्भितमिव कपोटेषु, कीतिसरखतीविलासदोरक्रतमिव श्रोत्रेषु, 
संध्यारुणामृतकरखण्डनिवतिंतमिवाधरयोसन्स॒निकुमारकयुगरं विरोक्येदं 
वृत्तमपारीत्-- 

बारद्रुमः खरो द्रतिकान्तमूति- 
जतः कथं पथि करारुष्ृशानुव्रत्तेः | 

आः पाप पुष्पशर संप्रति कसवान्यः 
कैरते यदनयोस््वमुपेक्षितोऽसि ॥ १९० ॥ 

एतच्वासावुपनिश्चम्य प्रवेष्टहाटककरकप्रदानपुरःसरमेतदाननम्बुरुद- 
मवलोक्य पुनश्च यः समभ्यर्णेक्धीणेतयावतीणेसखाकणेविदीणेवदनख वे- 

पुङ्खैः ् रान्तपत्रैः उदिखितमिव निर्भितमिवे । पुनः कथंभूतं मुनिकुमारकयुगटम् । नास- 
योनीसिकयोविषये रतिक्रीडाकी राखलावण्यविदितमिव रतेः कामभायायाः कऋीडाकीरा 
लीटाष्ुकास्तेषामासयं सुखं तस्य लावण्येन कान्या विहितमिव रचितमिव । पुनः कथं- 

मूतं मुनिकुमार क्युगलम् । कपोटेषु गण्डस्थटेषु लक्ष्मी विभ्रमादरंविनिर्मित मिव लक्ष्या 

महापुण्डरीकवासिन्याः विश्रमाददः कीडाद्पणस्तेन विनिमितमिव खष्टमिव । पुमः कथं- 
भूतं मुनिकमारकयुगलम् । श्रोत्रेषु कर्णेषु कीरतिंसरसखतीविलसदोटाकरृतमिव कीतिं सर- 
खती च जेनभारती तयोविंलासदोखाः कीडाप्रे्कस्ताभिः कृतमिव । पुनः कथंभूतं सुनिकु- 
मारकयुगलम्। अधरयोर्दन्तच्छदयोविंषये संध्यारुणाख्रतकरखण्डनिवेतितमिवे संध्यायाः 
संबन्धी योऽसावरुणाखतकरः अव्यक्त रागश्वन्द्रस्तसयय खण्डाभ्यां नेमास्यां निर्वतितसिव् 
अनुष्टितमिव ॥ 4 

अवसरविलासनामको सटः किमपाठीदियाह--वाखुद्रुम इत्यादि । बाल्द्रमः 
अभयरचिनामा शिद्युव्रक्षः कथं केन प्रकारेण करालङ्रानुष्त्तेः रौद्रेश्वानरा- 
नुवर्तनस्य पथि मागे जातः समुत्पन्नः । कथंभूतो बालद्मः । खषटल्तोद्रतिकान्त- 
मूर्तिः मगिनीलताग्रादुमावेण मनोहरमूतिः । आः इति कोपे पीडायां वा ¦ भस्त 
स्यात् कोपपीडयोः इति वेचनात् ¦ रे पापमूर्तं रे पुष्पशर रे कन्दं संप्रति इदानीं 
वर्तमानकारे तव भवतः केठीकृते कीडानिमित्तं अन्यः पुमान् को वर्त॑ते । यत् यस्मात् 

कारणात् अनयोमुनिकुमारयोविषये चं मवान् उपेक्षितो ऽसि अनादरवान् असि वर्तसे ॥ 

पतश्चेति ! एतच उक्तलक्षणं वृत्तम्। चकारात् पूर्वाक्तलक्षणं द्रयं च । असी राजा उप- 
निक्ञम्य श्चतवा मरवेष्टहाटककटकप्रदानपुरःसरं प्रवेष्टयोः भुजयोह्मरककरकयोः कनककक- 

णयोः प्रदानपुरःसरं विध्राणपूवै यथा भवत्येवमपि । एतदाननाम्बुरुदं अवसरविलासना- 
मभद्रसुखकमरं अवलोक्य दृष्टम पुनश्च पुनरपि तं पूर्वाक्त करवाठं स्रं रुद्राणी पादपी- 
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तारचक्रस्य प्रतिकरान्तविकरर्दष्राचक्रवाकः खधाराजलनिमससपलकीकस- 
करार इव्, प्रतिविम्बिताधरावछिहिजिहाप्रतानः ` पराक्रमाङ्ृष्द्विष्टश्री- 

विरहविनोदपरिकल्ितकमककानन इव, प्रतिमासमागताङ्गारनिभनेत्रनि- 
करः प्रदर्ितशवुक्षत्रक्षयकारोत्काजारावतर इव, परुदं ोदरनप्रकार- 
केरप्रतिशरीरददंरिककलः प्रचलिताखिररिपुलोकग्सनसमर्थजाठरानङ 
इव, प्रतियातनागताङ्गसङ्गतामोगतनुः समाक्षिप्तविपक्षक्षयदक्षराक्षसक्षेत्र इव, 

टोपकण्ठे करादुत्छञ्य दस्ताद्वियुच्य सुनिकुभारकयुगलं उपावीविश्चदित्ति संबन्धः । 
कं करवालम् । यः करवालः समध्यर्णोर्कीर्णतया निकटतरपाषाणादिभिधरिततया 
अवतीर्णस्य प्रतिबिम्बितस्य आक्णविदीणैवदनसख आकण क्णपर्यन्तं विदीणीनि 
स्फुरितानि वदनानि मुखानि यख तदाकर्णविदीर्णवदनं तस आकर्णविदीर्णवदनसय 
एवंभूतख वेताल्चक्रस्य भूताविष्टख्रतकशरीरसमूहसय प्रतिक्रान्तविकटदंष्राचक्रवालः 
श्रतिक्ान्तं प्रतिबिम्बितं विकटानां व्क्रतराणां दंष्राणं दाढानां चक्रवालं मण्डलं यस्मिन् 
करवाङे स प्रतिकान्तविकयद्राचक्रवालः । अपरं कथंभूतः करवालः । उ्रेक्यते-- 
खधाराजठनिमससपल्लकीकसकर!क इव खस्य आत्मनो यद्धाराजलं नेमिरिथितोद्कं 
तत्र निमा ब्रुडिताः पातां गता ये सपलाः रात्रवस्तेषां कीकसानि इड़ानि तैः 
करालः रौदरमूर्तिरिव । पुनरपि कथंभूतः करवालः । प्रतिबिम्बिताधराविहजिहाप्रतानः 
म्रतिषिभ्बितः प्रतिफलितः ्रतिच्छन्दमागतः अधरावलिहानां जिह्वानां प्रतानः समूहो 

यस्मिन् करवाल स तथोक्तः । पुनरपि कथंमूतः करवालः ! उेक्ष्यते-पराक्रमाङ्ृष्द्विष- 
श्रीविरहविनोदपरिकल्पितकमलकानन इवं पराक्रमेण बलात्कारेण आष्टा केशेषु धृत्वा 
समानीता या द्विष्टश्रीः श्रुलक्ष्मीसस्याः विरहविनोदाय विप्रस्भर्फेटनाय परिकत्पितं 
रचितं क्रलकाननं कमल्वनं यस्मिन् करवाल स तथोक्तः । पुनरपि कथंभूतः करवालः । 
ग्रतिमासमागताङ्गारनिभनेन्रनिकरः प्रतिमा म्रतिच्छाया प्रतिबिम्बं समागता ये अङ्गा- 
रनिभनेत्रा अङ्गारसमानलोचना यक्षसविशेषास्तेषां निकरः समूहो यस्िन् करवाटे 
स तथोक्तः । अपरं कथंभूतः करवाटः। उत्परेक्षयते--प्रदरितशवुक्षत्रक्षयकाटोत्काजा- 
लावतर इव प्रदरितः प्रकटितः राचक्षत्राणां सपल्रृपाणां क्षयकाला्थै शरत्युसूचनाथं 
उल्काजालवतरस्तारापतनसमूहस्यावतारो यस्मिन् करवारे प्त तथोक्तः । मयोऽपि 
कथंभूतः करवालः । पुरुदयोदंयोनप्रकादाकेशग्रतिररीरदुदेरिककलः पुरुदंशसां माजौ- 
राणां यानि द्थैनानि लोचनानि तद्रस्पकाशो दुतिर्यैषां ते पुरुदंसोदद्नप्रकासा अभि- 
ज्वालसदसाः केशाः ङन्तसः येषा राक्षसानां तेषां प्रतिररीरेः प्रतिविम्बैददेशिशा 
दुरवलेका कल मूतिर्यख करवालख स तथोक्तः । पुनः उत्प्र्ष्यते-प्रचटिताविलरिपु- 

क| 
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अपिच यः खस्य खामिनो वृपयज्ञावसरषु निजमुजप्रतापाजनजनि- 
तसाचिव्य इव, सवैभुवनप्रचारकुतृहङ्तिकीतिकुख्देवतासह चरपराक्रमप्र- 

सूतिप्रथमप्रापतिरिव, दुर्वारवैरिवक्षःखरोदर्नगरद्धारारुधिरोपदारटुर- 
ठितवीररक्ष्षीसमाक्षणमत्र इव, सकठजगद्रक्षणक्षमरोसिद्धौषधसाध्य- 
वसुधावश्लीकरणोपदेश इव, समुत्सपदरपोदामद्विषद्विषधरव्याजुम्मस्तम्भावि- 

रोकग्रसनसमर्थजाठरानल इव प्रचछितः उरीपितंः संधुक्षितो जाञ्वलितः प्रज्वालितो 
अखिखानां समग्राणां रिपुखोकानां श्चुसमूहानां ग्रसने भक्षणे भस्मीकरणे समथैः 
म्रचण्डतरः जाठरानरु उदरभ्ि्यैख करवाल स तथा । पुनः कथमूतः करवालः । 
ग्रतियातनागताङ्गसङ्गतामोगतनुः प्रतियातनां प्रतिच्छाया परतिविम्बं आगतः प्रतिफलितः 
अद्गसय कृष्णदरीरख अ(सोद्गतः संवन्धी आभोगो विस्तारस्तनौ शरीरे यस करवाल्ख 
स तथोक्तः । भूयोऽपि कथेमूतः । उ्मरकष्यते--समाक्िप्तविपक्षक्षयदक्चराक्षसक्षे् इव 
समाक्षिपतं संग्रामा गृहीतं विपक्षाणां शत्रूणां क्षयाय मारणाय ददं समर्थं राक्षसानां 
छत्रं भमिर्येन करवाटेन स तथोन्तः । अपि च असि कधिद्विशेषः। यः करवालः खस्य 
आत्मनः खामिनो नरेन्द्रस्य वरृपयन्ञावसरेषु संग्रामस्थानेषु निजभुनप्रतापाजेनजनित- 
साचिव्य इव निजभुजयोः खकीयदोरद्डयोः प्रतापोपाजने । यख वातौपि श्रुता भयाय 
मवति स प्रतापः" । जनितमुत्पादितं साचिव्यं साहाय्यं येन स तथोक्तः । कर्थभूतः 
करवालः! सर्वभुवनप्रचारकुतूहलितकीतिंकुल्देवतास्रहचरपराक्रमप्रसूतिप्रथमप्रजापतिरि- 

व सर्वेषां भुवनानां पचारे प्रथेटने कतूहछिता दोददवती विनोदवती या कीर्तिः पुण्ययु- 
णकीर्वनं सेव कुर्देवता अन्वयसख अधिष्ठायिका तखाः सहचरः सखा स चासौ पराक्रमः 
पौरुषं तस्य प्रसूतौ उत्पादने प्रथमप्रजापतिरिव त्रह्मप्षदशः ¦ अपरं कथंभूतः करवा; । 
दु्वारतैरिवक्षःसथलोदलनगस्द्रारारुधिरोपदहारदुरुलितवीरलक्ष्मी समाकर्यणसन््र इव ॒दुः- 
खेन वारयितुमशक्याः इुवीरा ये वैरिणः दात्रवस्तेषां वक्षःस्थटस उदल्ने विदारमं 

, तस्मिन् सति गख्त् प्रवहत् यद्धारारुधिरं प्रवाहखोहितं तख उप्रहारे पूनायां दुध्टेता 

आसक्ता या वीरणक्ष्मीः योधलक्ष्मीस्स्याः समाक्भणस दठदानीतसय मन्न इव वी- 
जाक्षरन्याससददः 1 अपरं कथंभूतः करवालः । सकलजगद्रक्षणक्षमशौर्य॑तिद्धोपधसाध्य- 
वसुधावश्चीकरणोपदेर इव सकक्ख जगतः चरिमुवनस रक्षणे प्रतिपाखने क्षमं समर्थं 
यच्छर्यं सौभव्यं तदेव सिद्धौषधं रसायनं जगन्मरणनिवारकत्वात् तेन साध्या वशीक. 
तव्या या वसुधा भूमिस्तस्याः वशीकरणे खायत्तताविधाने उपदेश इव मच्रसद्शः । 
अपरं कथंभूतः करवालः । समुत्तपदर्पादामद्विषद्विपधर्याज्नम्भक्तम्भाविमवन्महासाटस 

इव समुत्सर्पन् प्रसरन् द ओक्य्यं येपां ते समुःसर्पपीस्ते च ते उद्मा वल्वत्तरया 
--------- =-= =-= न 

१. क इव इत्युचितः. २. "वारयितुं शक्याः" इति पायो भवेत्. 
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मवन्महासाहस इव, प्रतिकूरावनिपाखविङासिनीविभ्रममरमरोचारनधूपधू- 
माडम्बर इव, समाहयरसभरितारातिमतिमधुकरीमोहनमदोषधिपरारम्म 
इव, संमूयोत्साहटदुःसहद्विषटद्विपषटादिघटनदिदरेषमेषजागम इव, काञेयक- 
रुङ्कपङ्किलाचारपरस्पराुताचरितचरमाभिचार इव, तमनेकमहासमानीक- 

संतोपितरणदेवताबिहितवल्िविधानं वीरश्रीविभ्रमदधेणनामानमपहसित- 
कृतान्तरसनारील करवारं प्रतापद्विपाखनखाना्क्ष्मीख्ताश्रयरिखरिणुः 

द्विषन्तः शत्रवस्त एव विषधराः सपीः कटिलसविषश्व(सु)खत्वद्विजिहृत्वादिधर्मधारि- 
त्वात् तेषां व्याजम्भः प्रसरस्स्य सम्भे कीलने आवि्भेवन् प्रकठीभवन् सदासाहस इव 
कीलनमनच्नप्दशः । अपरं कथंभूतः करवालः । प्रतिक्रूलावनिपार्विलासतिनी विभरमभ्रम 
रोचाटनधूपधृमराडम्बर इव प्रतिकूलाः राप्रुभूता ये अवनिपालाः ए्रथिवीपतयस्तेषां विखा- 
सिन्यः कमनीयकामिन्यः तासां विभ्रमाः भूनतेनानि त एवं मरा मधुकरा अनवस्थित- 

सखरूपत्वात् तेषामुचाटने विधटने उड़ाने धूपधूमाडम्बर इव धूपधूमखारोप इव । अपरं 
कथंभूतः करवा: । समाह्नयरसमरितारातिमतिमघुकरीमोहनमहौषधीग्रारम्म इव समा. 
हयः संग्रामस्य रसोऽनुरागस्तेन भरिताः परिपूणौ ये अरातयः शात्रवेस्तेषां मतयो बुद्- 
यस्ता एव मघुकयों ्रमयैश्वपल्खरूपत्वात्. तासां मोहने विचेतीकरणे महौषधी प्रारम्भ इव 
मूटिकाविरोषग्रादुमीव इव । पुनः कथंभूतः करवालः । संभूयोत्साददुःसहद्धिद्धिपघटावि- 
घटनविद्वेषमेषरजागम इव संमूयोत््ाहे संग्रामे दुःसहा दुःखेन महता कष्टेन सोहमश्क्या 
ये द्विष्टाः शघ्रवस्तेषां द्विपा घटाः वहूनां घटना घटाः इति वचनात् गजश्रेणयस्तासां 

चिधटने यच्च तत्र पलायने दिद्रेषमेषजागम इव दिद्रेषरो अभ्रीतिजननं तख मेषजमौषधं 
तसय आगम इव मनच्रराघ्लसदरः। पुनः कथंभूतः करवालः । कारेयकलद्रुपङ्किखचारप- 

रस्पराघु्ताचरितचरमामिचार इव कलिक्राठे मवः काटेयः स॒ चासौ कलङ्को लोकाप- 
वादस्तेन पङ्कः सपापः स चासावाचारस्तसिन् परास्तत्पराः पापिष्ठाः दात्रवः अथ 
पद्विलचाराश्च ते परे शत्रवस्तेशां पराुताचरिते स्त्युकरणे चरमाभिचार इव उक्कष्ट- 
मारणमन््रसदृशः । कथमूतं त करवालम् । अनेकमहासमानीकमसं तोषितरणदेवताविदहित- 
वटिविधानम् अनेके बहवस्ते च ते महासमानीका महासंग्रामास्तेषु संतोषिता आनन्दं 
ग्रापिता या रणदेवताः संम्रामदेवतास्तासि्िहितमनुष्टितं बलिविधानं पूजाविधियैखय 
करवालसख स तथा तम् । पुनः कथेभूतं करवालम् । वीरश्रीविथ्रमदर्पणनामानं वीरभियः 

वीर्षम्याः विभ्रमा भक्षेपास्तेषां षिल्ोकने दर्पण आदशः वीरश्ीिश्रमदपरण इति नाम 
अभिधानं यस्य करवाल्ख स वीरध्रीविश्रमदपणनामा तं तथोक्तम् । मूयोऽ्पि कर्थं. 

मूतं करवालम् । अपदहसितकृतान्तरसनाखी यम् अपहृता तिरस्छृता कृतान्तस्य यमस्य 
“~--~---~-~---~~~ 

१, वतुरिरगतिदुवेचनविपरसंश्तद्ुलेः इति पाठो भवेन्. 



१६४ कान्यमाला | 
[न दिवतरोदद्विषदचर 

कङ्किारघुणजरजगतस्ासादोत्तम्भनस्तम्भाद्थिजनत्रिदिवतरोद्विषदचरदा- 
रणारनिदण्डाह्ीखाकमरमिव कुवर्यं कर्यतः करादुत्ठज्य रद्राणीपाद- 
पीटोपकण्ठे दोखायमानमणिकुण्डरकिरणजार्पष्टवितगगनारामसुभगसुत्त- 

रकतरोदसहसासमितसमस्तयात्रायातजनकोराहरः प्रदेशिनीनिदेशादि- 
टनिकरखरारिकपरकिस्पने पुरसादत्तरीयासने तन्स॒निकुमारकथुगरमु- 

पावीविरशत् | 

तदपि त्पाथिवाथनया सपरिकरं तत्रोपविश्य नावयोः संसारयुखवि- 

रसनाया जिह्मया रील शोभा येन करवालेन स तथोक्तम् कथंभूतात् करात् । 
प्रतापद्विपाखनस्थानात् यद्य वातौपि श्रुता भयकारिणी सवति स प्रतापः, ग्रताप एव 
द्विपो हस्ती सेन्यख उत्तमाङ्गत्वात् तस्य आसखनस्थानात् बन्धनस्तम्भसदशात् 1 अपरं 

कथेभूतात् करात् । लष्घ्मीरताश्रयशिखरिणः कक्ष्मीरेव कता वटी सौख्यफल्दायितवात् 
तस्याः आश्रयद्य आलम्बन आचिद्गनख शिखरिणो दृक्ष सटदात् । पुनश्च कथंभूतात् 
करात् । कलिकाल्घुणजरनगत्प्रासादोत्तम्भनस्तम्भात् कलिकाट्घुगैः दुःख(पर)मकाल- 

घुद्रकीटकैः जरन् शतखण्डीभवन् योऽसौ जगतप्रासादो मूमण्डल्देवतामन्दिरं तख उत्त- 
म्मने जीर्णोद्धारकरणे सम्भात् महास्तम्भसद्यात् । पुनश्च कथंभूतात् करात् । अथिज- 

नच्चिदिवतरोः याचकजनमनोभीष्दानकत्पदक्षसटशात् । पुनश्च कथंभूतात् करात् । 

द्विषदचख्दारणाशनिदण्डात् द्विषन्तः रघ्रवस्त एव अचलाः पर्व॑ता अतिकठिनहृदयत्वात् 
तेषां दारणे शतखण्डीकरणे अदानिदण्डात् विदयुत्ातसटरात् । किं कुर्वतः करात् । 
कुवलयं प्रथिवीमण्डरं लीलक्मकमिव करीडाकमलमिव कल्यतो धारयतः । तन्मुनि- 
कुमारकयुगटं कथप्ुपावीविरात्। दोलयमानमणिङकण्डलकिरणजालपहवितगगचारामयु- 

भगम् दोलायमाने ब्रहन्ती ये मणिकुण्डले पद्विधमाणिक्यजरितषुवर्णकणवेष्टने 
तयोः किरणजालैरस्रसमूहैः पष्टवितौ योऽसौ गगनारामो वियद्रनं तेन सुभगं सुन्दरं यथा 
भवत्येवम् । कथंमूतो राजा । उत्तल्तरोदस्तदस्तास्मितसमस्तयाव्रायातजनकोलाहकः 
उत्तरल्तरेण प्रचखनपरेण उदस्तेन ऊर्ध्वं क्षिप्नेन हस्तेन पाणिना अस्तमितो निराकृतः 

समस्तानां विश्वेषां याच्रायातानां लोकानां जनानां कोलाहलः कल्कलशब्दो येनाचर- 

पतिना स तथोक्तः । संकराट्कारः ॥ 

केम गम्यते । तदपि पूर्वोक्तं मुनिकुमारकयुगलं तत्तापसार्भक्युगं तस॒ जगस्रतति- 
द्य तापसख श्रीखुदत्ताचार्यसखय भगवतः अभेक्युभं रिष्ययुगलं पूुत्रयुगटं बालफृद्यं 
कतृभूतं नृपं श्रीमारदत्तमहाराजं एवं वक्ष्यमाणलक्षणोपलक्षितं स्तुतिवचनं आदीर्वैचनं 

१, अयाच्र संगतिध्यंया, 



१ आश्वासः यशसिरुकचम्पूकाव्यम् | १९५ 

मुखमावथोरमीषु॒प्राणेष्वपरेषु केषुचिन्मनीषितेषु कुतधित्काचिदयेक्षासति, 
परमन्यत्ेकसात्ततो निःश्रेयसात् किं लात्मनि पुरोमागिन्यपि जने प्रायेण 
श्वःशरेयसमेव चिन्तयन्ति तचरितचेतसः | मवन्ति च तथाविघेऽपि तसिसे 
निसगदिहासुत्र चाविरुद्धे वर््मनि जनिततच्वोपदेशाः । 

्रथितैः सुप्रतिद्धैवैचोमिः वचनैः कृत्वा ऊचे उवाच उक्तवान् । इति क्रियाकारकसं- 
बन्धः । किं कृत्वा पूै ऊचे! हस्तयुगलं करकमण्द्रयं उद ऊर्ध्व । कथमूचे । 
सौष्टवघनं सुं एतख भावः सौष्ठवं तत् सलं गुद्रणै(संशरतं) यसिन् वचनकर्मणि तत् 
सौष्टवसजं यथा भवत्येवं अचे । न केवरं सौष्टवसजम् ऊचे, सलजं च ठनासहितं च यथा 
भवत्येवं उचे। कथंभूतं हस्तयुगलम् । स्वगेत्यादि । ख्गौपवर्गतरपरटवसं निकाशं खगश्च 
सौधमौदिषोडा षख्याकः नवप्ेवेयकनवानुदिरपच्वायुत्तपलक्षणश्च खरी उच्यते, अपवेश्च 
मोक्षः, खगेश्च अपवरश्च खगौपवगौ तावेव तह वृक्षौ परमानन्दसौल्यफल्दायितात् तयोः 

पवौ प्रवाल ताभ्यां संनिकां सद्दा तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं हसतयुगलम्। धर्महया- 
वनिविह्ारपथप्रकाशम् धर्स॑योयैतिश्रावकलक्षणयोद्रैयं घस्य तख अवनिः भूमिसलसा 
विहारपथौ विहारमाभौं तयोः प्रकाशं सदयाम् । रूपकालंकारः ॥ 

किंकृत्वा । पूव इति पूर्वोक्तमथ अनुसमय चिन्तयित्वा । न केवरं इति अनुस्मर, कं तु 
तथा तेनैव प्रकारेण इति सुभाषितं च अदुस्मरल । न केवलं इति अनुस्मर, किं तु तत्पार्थि- 
वार्थनया तख श्रीमारदत्तस्य पाथिवसख राजाधिराजख अर्थनया अभ्यर्थनया प्रा्थनेन तत्र 
तस्िन् उत्तरीयासने समुपविरय स्थित्वा । कथसुपविदय । सपरिकरं सपयंङ्ासनं यथा 

भवत्येवम् । इति किमनुस्मरय इति चेदुच्यते-आवयोः अयं च तव मम च यावत्तयो 
रावयोः अमीषु प्रयक्षीमूतेषु प्राणेषु इन्दियबलायुरुच्छसलक्षणेषु दद प्राणेषु अपरेषु 
वा स्पद्यौ दिविषयेषु वा केषु विवक्षितेषु मनीषितेषु वाञ्छिते वस्तुषु कुतधित् कस्माचित् 

कारणात् काचित् कापि अपेक्षा नासि न वतैते । कथंभूतयोरावयोः । संसारछखवियुखमा- 
वयोः संसारघुखेषु इष्टविषय्षग्वनिताचन्दनादिषु विमुखः परङ्पुखो भावोऽभिभ्रायधित्त 
योगो मनस्कारे ययोस्तौ संसारसुखविुखभावो तयोः । परं केवकं एकस्मात् मिष्के 
वलात् ततो मुनिजनप्रसिद्धात् निःश्रेयसात् मोक्षात् [निःश्रेयस इति वचनात् नं (१) 
प्र्ययः] अन्यसिन् अर्थं अपेक्षा नासि किं तु निःश्रेयसं वजेयित्वा कस्मिधित् पदार्थ 
अपेक्षा न वर्तते निःश्रेयसे तु अपेक्षा वतैते एवेदयर्थः । किं तु आत्मनि । पुरोभागिनिं 
अपि रात्रावपि, जने लोके प्रायेण बहुल्तया शःप्रेयसमेव चिन्तयन्ति वाञ्छयन्ति 
(किः चिन्तयन्ति किम्) । तथाविधे पुरोभागिनि अपि अ(त)सिन् जने ते तच्चरित- 

१. पाणिनीयव्याकरणे तु समासान्तो ऽचूप्रययः. २. पुसखकत्रयेऽपि समान एव 
पाटः, परंतु के, तचरितचेतसः श्वःप्रेयसप्रवर्तनाय चेतो मनो येषाम्" इदर्थकपारे 
भवेत्; यद्रा कियान्पायसुटितो भवेत्. 



१६६ काव्यमाा | 

अज्ञानमावादशुभाशयाद्रा कुर्वीत चेत्कोऽपि जनः खर्तम् | 
तथापि सद्धिः परियमेव चिन्त्यं न मथ्यमानेऽप्यमते विषं हि ॥१५१॥ 
सदाचारोचितमतिभूपतिरप्ययमतीवानवहेरविहितविष्टरपदानः कृतव- 

हुमानः संमाषणोरुकधिषणः प्रसन्नान्तःकरण इवोपरश्चयते, व्यापारयति 
च प्रकटितप्रणययोरिवावयोरानन्दवाष्योखणे सुहुर्यहुरवक्षणे, तत्पयीक्षम- 
त्रोपेक्षणीयरोकसंमतया वाच॑यमतया 

[तथा हि-] 

पुरः प्रणयभूमीपु फलं यदि समीहसे । 
जगदानन्दनिष्यन्दि वपं सूक्तिुधारसम् ॥ १५२ ॥ 

चेतसः पुरुषा निसर्गात् खभावेन इहे अस्मिन् भवे अमुत्र च आगामिनि जन्मनि अचि- 
रुद्धे वर्त्मनि अपापमाग जनिततत्वोपदेशा उत्पादिदथमोपदेशा भवन्ति च संनायन्तेच प 

अश्चानेति। हि यस्नात् कारणात् अन्तानभावात् मूखैत्वात् निधिवेकरत्वात् अश्युमाश- 
यादा दरेषपरिणामाद्रा चेद्यदि कोऽपि कथित् जनो खेकः खरत्वं दुजनत्वं कुवीत कुर्यत् 
तथापि तदपि सद्भिः स्ुसूपैः धियमेव चिन्लयं हितमेव कर्तव्यम् । अपुमेवाथं अर्था- 
न्तरन्यासेन द्रढयति--अगरते पीयूपे मभ्यमानेऽपि विलोड्यमानेऽपि विषं दागाहलं न 
भवति न जायते । अथान्तरन्यापांकारः 

सदाचारेति । अयं प्र्यक्षीमूतो भुपतिरपि श्रीमारदत्तराजोऽपि अतीवातिशयेन 
प्रसच्नान्तःकरण इव प्रसादपरमना इव उपरक्षयते दृदयते । कथभूतो भूपतिः ¦ सदाचा- 
रोचितमतिः सदाचारेषु आसनप्रदानविनयादिकरणेषु उचिता योग्या मतिर्यस्य स 

सदाचारोचितमतिः । अपरं कथंभूतो भूपतिः । अनव्रहेल्विहितविष्टरप्रदानः _अनवह- 
टेन आद्रेण विहितमनुष्ितं विष्टरस्यासनस्य प्रदानं विश्राणनं येन स तथोक्तः । 
भूयोऽपि कथंभूतो मुपतिः ! कृतवहुमानः कृतो विहितो वहः प्रचुरो मानः संमानं 

उत्तरीयप्रस्तारणादिलक्षणो येन स तथोक्तः । भूयोऽपि कथंभूतः । संभापणोत्युक्रथिषणः 
संभाषणः संभाषणे आखापने उल्मुका वेगवत्तरा परिप्रणा वुद्धि्यखेति स संभप्रणो. 

त्युकथिपणः । तथा वीक्षणे लचने मुहुमुहुवारंवारे आवयोरूपरि व्यापारयति च प्रर 

यति च ! कथंभूतयोरावयोः । प्रकटितप्रणययोरिव प्रकटितः ग्रादुभावितः प्रणयः चेह 
ययोस्तौ प्रकटितप्रणयो तयोः प्रकटितग्रणययोः । कथंभूते वीक्षण । द्रे आनन्द्बाप्यो- 
स्वरणे आनन्दाश्जल[न] उल्वणे उग्रिक्ते 1 तत्तस्ात् कारणान् अत्र अस्मिन् मृपतौ वा- 
चयमतया मौनित्वेन पर्याप्तं अलम् ! कथंमूतया वाचेयमतया । उपेक्षणीयलोकसंमतया 
उपेक्षणीयलोके अनादरणीयलोके संमता अभीश्र उवेक्षणीयलोक्रसंमता तया ॥ 

किं ततछमाषितं यद्नुस्खतम्- पुर इत्यादि । प्रणयमूमीु चद्यद्युस्पेष यदि 
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इति च सुभाषितमनुस्प्र्य सौष्ठवसल्नं सरल च 
खगपवगतरुपष्ठवसंनिकास (स) 

धमद्रयावनिविहारपथप्रकाशम् | 
उद्धत्य दस्तयुगकं तृपमेवमूचे 

९ कुं ° _ ~~ € गोभि 
तत्तापसाभेकयुगं प्रथितैवंचोमिः ॥ १५३ ॥ 

तत्र मुनिकुमारः- 

वणौश्माणां प्रतिपार्यित्रे जगच्रयत्रायिपराक्रमाय | 
ददातु देवः स जिनः सदा ते राजन्नरेषाणि मनीषितानि ॥ १५४ ॥ 
अपि च- 
 ससाविन्द्रः खे मवति सुकृती यख चरिता. 

` न्महीमायोद्धाराददिपतिरयं तिष्ठति सुखम् । 
जगजनातं चैतद्विजयसमयान्नन्दति परं 

चिरं क्षात्रं तेजसदिह जयतादद्धतविधि ॥ १९९ ॥ 

चेत् पुरोऽग्रे भविष्यत्काटे फठे लाभ समीहसे वाञ्छसि तदहि सूक्ति सुधारसं खुववनाम्रत- 
पानीयं वषं है जीव त्वं क्षर । कथंभूतं सूक्तिसुधारसम् । जगदानन्दनिष्यस्दि जगतः 
प्रथ्वीमण्डरख आनन्दं हषे निष्यन्दते वधेति इत्येवंरीरं जगदानन्द्निष्यन्दि ॥ 

तत्रेति ! तत्र तयोरभयरुचिरमयमयो्ेध्ये तावत् भुनिकुमारः श्रीमदमयरुचिः 
ब्ह्मचारिश्चछकः श्रियतमो व्रते .। तथाहि-वणोश्रमाणामिलयादि । हे राजन् 
श्रीमारदत्तमहाराज, स जगत्प्रसिद्धो जिनः श्रीमद्धगवदरहत्सर्वज्ञो देवः परमा- 
राध्यः सदा सर्वकालं ते, तुभ्यं अरेषाणि मनीषितानि वाञ्छितानि ददातु प्रय 
च्छु । कथंभूताय ते । वर्णाश्रमाणां प्रतिपाख्यित्रे वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवेदयसद्राः, 
आश्रमाश्च ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिष्चुशवेति चत्वारः, . तेषां वर्णाश्रमाणां भरति 
पाट्यित्रे प्रतिपाककाय । पुनः कथेभूताय । जगत्रयच्रायिपराक्रमाय जगत्रयच्ायी 
एवंविधः पराक्रमः साम्यं यख स जगत्रयत्रायिपराक्रमस्स्मै ! अतिश्चयाटंकारः ॥ 

अपिच तथाच । अस्ाधिद्यादि । तञ्जगव्यसिद्ध क्षात्रं क्षतात् जायते क्षत्रः 
्षत्रसेदं क्षात्रे तेजः प्रतापः इह अस्मिन् संसारे चिरं दीधकारं जयतात् सर्वोत्कर्षेण 
ग्वर्त॑ताम् । तसे अस्माकं नमस्कार इयर्थः । कथंभूतं क्षात्रे तेजः । अद्धुतविधि अद्भुतो 
आश्वर्यभूतो विधिश्वरितं यस्येति तथोक्तम् । तक्तिम् ! तयदोनिदसंबन्धात् यस क्षाच्रख 
तेजसः चरितात् असौ प्रयक्षीभूतः इन्द्रः सोधममीयन्युतश्च खर्गे खर्गरोके सुषु पुण्येन 
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कपूरूमगभेधूरिधवलं यक्केतकानां विषः 
शरतिञ्ना परिभूय चन्द्रमहसा सागर प्रतिस्प्ते | 

तत्पाकोन्मुखनासिकिरसञ्लिच्छायावदातं यशः 
प्राञेयाचर्चूकिकाु भवतो गायन्ति सिद्धाज्गनाः ॥ १५६ ॥ 

मातरि फणीशकामिनि सति त्वं देवि हे रोहिणि 

श्रीमत्यभमु वारे च युतनो मा मुञ्चतात्मपियान् | 

कर्मणा अज्यते खैः तस्मिन् खमे कृती पुण्यवान् कृतार्थश्च भवति संजायते । यस 
क्षात्र तेजसश्वरितात् अये प्रयक्षीमूतमूतो अहिपतिः शेषनागः छख निर्वाधं यथा 
भवत्येवं तिष्ठति जगति । कस्मात् सुखं तिष्टति जागतिं । महीमारोद्धारात् मह्याः 
पृथिव्याः भासे महीभारस्तय उद्धार उचल्नं महीमायोद्धारस्तस्मात् ! मही भारस्तावत् 

क्षात्रे तेजसा प्रियते! धरणेन्द्रस्तु पातारुखर्गलोके खखेन राज्यं कते तीत्यर्थः । च पुन अ- 
न्यत्. एतत् प्रव्यक्षीमूतं जगज्जातं .एथिवीमण्डलस्थितो लोकसमृहो विजयसमयात् 

दिग्विजियकालत् नन्दति वर्धते | कथम् । परम् । निश्चयेनेति शेषः। समुचयातिश्या- 
ठकारः । शिखरिणीछन्दः ॥ 

कपूरेत्यादि । हे राजन्निति पूर्वोक्तमेव संबोधनपदं ग्राह्यम् ! हे राजन्, तत् 
जगप्प्रसिद्धं मवतः तवे यशः पुण्यगुणकीतेनं सिद्धाङ्गनाः देवविशेषाणां कमनीयका- 

मिन्यः प्राटेयाचलचूलिकाघु गायन्ति वीणाववृश्चखरमण्डलादिष्ववतारयन्ति । सिद्धाद्ना 
उञ्वलवणीः । प्रालेयाचलनचूछिका अपि जुद्धवणाः भवतो यराश्च अतीव युक्रमिति भावः। 
तक्किम् । यद्धवतो यशः कपूरदुमगर्भधूटिधवठं कषूरद्रमाणां वनस्तारब्रक्षाणां गर्भेषु 

मध्येषु या धुल्यः कषूरासतद द्र वलमुज्ज्वलम् । पुनश्च तत्किम् । यद्धवतो य  भ्रेतिश्ना 

उज्ज्वलं कृत्वा चन्द्रमहसा साधं परिपूर्णचन्द्र तेजसा सह प्रतिस्पर्धते । चन्द्रतेजस्िरस्क- 

रोतीदयर्थः । किं कृत्वा । पूरं केतक्रानां केतक्रीपुष्पाणां त्विषो दीप्तीः परिमूय श्रतिश्ना 
परामवं प्रापप्य । कग्रभूतं भवतो यदः । पाकोन्मुखनाल्किरसटखिलच्छायावदातं पाको 

न्मुखं सथः पाकमायातं यत् नाचिकिरं कूचकेसरफलं तख सचिठं पानीयं तख छाया 
दीसनिस्तद्रत् अवदातमुञ्ज्वलम् । उपमातिच्नयारकारः ॥ 

मातरित्यादि । कथं यणो गायन्ति सिद्धादना इदयाह--हे मातर्जननि गौरि पा- 
वैति, हे फणीदशक्रामिनि हे पद्माचवति, हे देवि सति साध्वि, रोहिणि दवि, चतुर्थतारे 
दे श्रीमति रक्ष्मीवति, अरस एेरावतभाय,हे वारटेहे हसि, सुननो हे रोभनक्रीरे, त्वं 
स्वं खम् । यूयमिदर्थः । आत्मप्रियान् निजवह्टभान् श्रीमहादेवचेपनागचन्दरैरावतहसान् 
मा सुच्रतमा परिलयञ्यत यूयम् । नो चेत् यदि यूयम् मोक्ष्यध्वै ताईं अख प्रलक्षीभूतख 
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नो चेदश्य नृपल कीर्तिविसराहुशेक्षद्ुदधे जने 
युष्माकं पतयोऽद दुकंभतरा मन्ये मविष्यन्त्यमी ॥ १९७ ॥ 
कुवरयदर्नीकः कुन्तखानां कपो 

न भवति यदि गोयौः दंकरे पाश्च पिज्ञः | 
क्षितिप तव यरोभिः संमृतायां धिरोक्यां 

[कक क [4 [क 

सरभसरतिकेलिः कि तयोः स्यादिदानीम् ॥ १९८ ॥ 
इन्दधवरापि कीतिधवटितमुवनव्रयापि तव नृपते । 
मलिनयति रिपुवधूनां सुखानि यन्नाथ तचित्रम् ॥ १५९ ॥ 
भुजगसमखज्ञजनितः सपलकुरुकाख्तां प्रयातोऽपि । 

शुभ्रयति भुवनमसिरं पराक्रमसे तदाश्रयम् ॥ १६० ॥ 
मपय श्रीमारदत्तमहाराजख कीतिविसरात् उज्ज्वल्कीतिप्रसरात् जने रोके अद्य इ- 
दानीं युष्माकं भवतीनां असी प्रयक्नीभूताः प्रतयो भतौरः दुरमतरा भविष्यन्तीत्ये 
वमह मन्ये । कथंभूते जने । दुर्क्षद्ुद्धे दुःखेन महता केन लक्षयितुमरक्षयो दुक्षः । 
ईैषदुःसुषु छच्छट्रच्छरथेषु खल् इति साधु । दुर्क्षः शद्धः शु्पदार्थो यसिन्निति 

दुलक्षञ्चद् सिन् । उल्पक्षाटंकारः ॥ | 
पुनश्च सिद्धाङ्गनाः किं गायन्ति इध्याह-कुवख्येत्यादिं । हे क्षितिप हे श्रीमा- 

रदत्तमहाराज, यदि चेत् गौयौः पार्वल्याः कुन्तखनां कखापः केराहस्तः कुवल- 
यदलनीर उत्पख्पत्रवत् नीलः कृष्णवर्णो न भवति 1 शंकरे श्रीमहादेव पाश्च 

जटाश्च पिङ्गः गोरोचनवर्णी न भवन्ति । अर्थवश्चाद्धिमक्तिपरिणामेनाच्र बहुवचनम् । 
तव भवतो यशोभिः कृत्वा संभरतायां परिपूर्णीयां त्रिखोक्यां चरिजगद्यां तयोः गोरीरं- 
करयोः सरभसर तिकेटिः वेगवत्संभोगकीडा इदानीमसिन् कठ कं सयात् किं भवेत् । 
अपितु न मवैदिदयर्थः। आक्षेपारकारः ॥ 

पुनश सिद्धाङ्गनाः किमुपश्चेकयन्ति- इन्दु धवलेत्यादि । है एपते श्रीमारदत्त- 
महाराज, हे नाथ प्रथिवीपते, तव भवतः कीर्तिः पुण्यगुणशछोकः इन्दु धवखपि परिपूर्ण- 
चन्द्रवदवदातापि धवटितसुषनच्रयापि धवलितमुज्वलीक्ृतं भुवनत्रयं त्रैलोक्यं यया 
सा धवकितयुवनच्रया । रिपुवधूनां शच्ुद्धीणां सुखानि वक्राणि यत् मलिनयति मसी- 
वर्णानि करोति तत् चिन्न आधर्य॑म् । उपमालंकारः ॥ 

पुनश्च सिद्धाङ्गनाः किं गायन्ति-मुज्ञगेत्यादि । हे रृपते इति संबोधनपदं 
पूर्वोक्तमेव ग्राह्यम् । ते तव पराक्रमः सामभ्य अखिलं स्मरं भुवनं भूमण्डलं दश्ुश्रयति 

ययप्र करोति तदाश्वय अद्धतमिदम् । कथंभूतः पराक्रमः । भुजगसमखद्ग जनितः 

भुजगेन कालसपैण समः सदृशः कृष्णवर्णो योऽसौ खद्स्तेन जनितः उत्पादितो 
२२ 
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त्वं चन्द्रस्मसि रविः कुवङ्यकमखानुरञ्चनात्सत्यम् । 
किं तु यदरातिसग्मद्ु तमांसि पिदधासि तच्चित्रम् ॥ १६१॥ 

कृष्णयति वेरिवरग रञ्जयति सतां मनांसि तव देव । 
दुरवर्णयति खलानपि तथापि शुभ्रं यश्चश्रितम् ॥ १६२ ॥ 

मूप तरमेव महतां धुरि वणैनीयः 
सिन्धुमंहानपि भवेहघुृत्तिरेव | 

यत्तं श्रिता य इह ते विनिमयवंदाः 
क्षोणीभृतस्वदनुगास्तु सम्रद्धवंशाः ॥ १६३ ॥ 

उत्सर्पदपवैरित्रजयुजगकुखमोगसंकोचमन्रः 
प्हक्षोणीशकद्पद्रुमधरणिषुधासारवषौम्बुवाहः । 

भुजगसमखङ्गजनितः । विरशुद्रमेतत् परिहियते- भुजे वादौ गच्छति तिष्टतीति भुजगः 

समः अवकरः खङ्गो मण्डलाग्रस्तेन जनित इति खच्छम् ! सपलकुलकाखतां प्रयातोऽ्पि 

सपलानां शत्रूणां कुलेषु अन्वयेषु कारूतां इृष्ण्वं प्रयातोऽपि प्राप्तोऽपि भुवनं शुभ्रयति 

इल्यपि विरुद्धं परिहियते--कालतां सरत्युतां प्राप्त इति खच्छम् । विरोधालंकारः ॥ 
त्वमिल्यादि । हे रेपते, तं चन्द्रः सवैजगदाहमदकः ¦ हे ० कः त्र--मःतान् 

रषिः श्रीमास्करोऽति भवसि । कस्मात् । कुवट्यकमलानुरञ्नात् कुव्छर्यानि उत्पलानि 

कमलानि पद्यानि तेषामनुरज्ञनात् सलयमेतत् सलयमेवेतत् । पक्षे ~ कुवलयं प्रथ्वीमण्ड- 
लम्, कमला लक्ष्मीः, तयोः अनुरज्ञनात् आनन्दकरणात् । किं तु तचित्रमाश्वयं यत् 

त्वं अरातिसद्यसु अमन्नरिमन्दिरेषु तमांसि अन्धकाराणि विदधासि करोषि तदद्धतं 
माश्वयेमेतत् । यथासंख्याक्कारः ! छैषोपसा च \\ ~ 

कृष्णयतीत्यादि । हे देव हे राजाधिराज, तव यशश्वरितं तव यशःखरूपं 
वैरिवगे साच्रुखमूहं कृष्णयति कृष्णवणं करोति सतां सप्पुरुषाणां मनांसि चित्तानि 
रन्नयति रक्तानि करोति खलान् दुजेनान् दुर्व्णयति मलिनान् करोत्ति ¦ तथापि 
तदपि श्ुभ्रयुज्वले वर्त॑ते ) समुचचयातिदयाटेकारः ॥ 

भूप त्वमित्यादि । हे मूप मारदत्तमहाराज, मदां मदादुभावानां घुरि वरण- 
नीयो अम्रेसरतया मुख्यतया त्वमेव भवानेव वणैनीयः । ताहि समुद्रः करि महान् 

भवति । न भवत्येव । सिन्धुर्महानपि लघुच्रत्तिरेव अत्पखरूपो भवेत् संजायते । यत् 

यस्मात् कारणात् ते सिन्धुं धिताः आश्रिताः ये क्षोणीश्रतः पर्वता इद समुद्रे वर्तन्तेते 
क्षोणीग्तो विनिमस्रवेलाः विहेवेण पातारं गताः वेणुतरक्षा"“* `" ` "` ` `" `त्वदसुगास्तु भ- 

चत्सेवकास्तु क्षोणीश्तो राजानः समृद्धरवशाः ब्रद्धि प्राप्रान्वया वर्तन्ते । छषाटक्ारः ॥ 
उत्सपं दित्यादि । एष प्रयक्षीभूतः श्रीमारदत्तमहाराजः काममतिरयेन 
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आसन्नोदन्वददविद्रवदमरसखीगीतकीतिप्रवाहः 
कामं कृस्पायुरेष प्रतपतु सुचिरं ध्मधामावदलेकः ॥ १९४ ॥ 

पुष्पश्रीय॑ख ताराः फलममृतरुचिः पत्ररक्ष्मीचुनाः 
कटोरा: स्कन्धवन्धो हरगिरिरमराम्भोधिरप्यारवारः । 

कन्दः रोष शाखाः पुनरखिलदिगा]मोग एवेष स सा- 
्रखोक्यप्रीतिहेतुः क्षितिप तव यक्चःपादपोऽनलकस्पम् ॥ १६९॥ 

चिरं दीधेकारं कतल्पायुः आकत्पकाल्जीवी सन् प्रतपतु देश्र्यवान् भवतु । एष 
कथंभूतः । उत्सपदपैवैरिवरजमुजगङुखमोगसंकोचमन्नः उत्सपैन् उद्रच्छन् दथः उत्क 
रत्वं येषां ते उत्पषदपास्ते च ते वैरित्रजाः शाक्तुवगोसर एवं भुजगः सपाः अन्तदषट- 
हृदयत्वात् दुर्व चनविषसंश्रतमुखत्वात् कुटिख्मतितात् द्विजिहृत्वात् तेषां कुटनि स- 
मूहास्तेषामाभोगो विस्तारः परिषूणता तख संकोचमन्रः कीलनबीजाक्षरसमूहः । 
अपरं कथंभूतः एष राजा । म्हक्षोणीराकत्पहुमधरभिषुधासारवषम्बुवाहः ग्रहमाः 

पादयोनैभ्नीभूता ये क्षोणीशा महासरामन्तासर एव कठ्पद्वमाः कत्पत्रक्षाः भर्थिंजनादशापृर- 
कत्वात् तेषां धरणयो भूमयस्तासां खुघायाः अग्रतस्य आसारवर्षो वेगवद्रर्षस्तख अम्बु- 
वाहो मेघः स॒ तथोक्तः । अपरं कथंभूतः एष राजा \ आसनोदन्वदद्विद्वदमरसखीगीत- 
कीतिप्रवाहः आसन्नः अतिनिकटतरं आसमुद्रान्तप्रध्वीपालकत्वात् योऽसादुदन्वान् 
समुद्रस्तत्सं बन्धिनो ये अद्रयः पर्वैतासच्र द्रवन्तीभिर्गेच्छन्तीभिरमरसखीभिरदेवाङ्ग- 
नाभिर्गीता क्गीणावंशखरमण्डलादिष्ववतारितः कीर्तिप्रवाहः पुण्ययुणकीतेनसंततिर्यसख 
स तथोक्तः । अपरं कथंभूत् एष टृपतिः । घर्मधामावलेकः धर्मख जीवदयालक्षणख 
{घामख गृहस्य] अवसरेकः अवलोकनं रक्षणे प्रतिपालनं यख स तथो क्तः। रूपकाठंकारः॥ 

पुष्पश्रीरित्यादि । हे क्षितिप श्रीमारदत्तमहाराज, स जगस्सिद्धः एष प्रयक्षी- 
भूतस्तव भवतो यराःपादपो यर एव एादपो क्षः । खगमोक्षफलप्रदायकत्वात् । अन- 
न्तकत्पं अनन्तकादं यावद् बलेकयप्रीतिहेतुः चरिभुवनानन्दकारणत्वात् भवतु । स 

कः । यस यज्ञःपादपख तारा दाक्षायण्यः पुष्पश्रीः पुष्पगोभा वर्तते! यस्य यश्चःपाद- 
पस अम्रतरचिश्वन्द्रः फलम्। यख यशःपाद्पख दनयाः आकाशगङ्ञयाः कषटेलाः म- 
हान्तस्तरङ्गाः पत्रलक्ष्मीः छदशेभा वर्वते । यस्य यशःपादपसय दरणिरिः कैासपर्वैतः 
स्कन्धबन्धः रशाखावधिभ्रकाण्डो वर्तते । यख यशःपाद्पय आल्वालः सेचनस्थाने 
अमराम्भोधिः क्षीरसागरो वर्तते । यस्य यदाःपादपलय रोषश्च धरणेन्द्रः कन्दो मूली 
वर्तते ! यस यक्षःपाद्पस्य अखिख्दिगाभोग एव समस्तदिगिवस्तार एव शाखा क्ता 
वर्वन्ते । अपिराब्दः पुनःशब्दश्च समुच्याथं वर्तेते । तेन समुचयरूपकालकारः ॥ 



१७२ काव्यमाख | 1 

सुनिकुमारिकि- 

अन्यायतिमिरनारन विधुरितजनश्चरण सज्नानन्द ) 
नृपवर रक्ष्मीवह्म भवतु चिरं धमवृद्धिसे ॥ १६६ ॥ 
सुरगिरिरमरसिन्धुरम्भोनिधिरवनिरनृरूसारथिः 

फणिपतिरमृतरोचिरमराश्च दिशो दश्च यावदम्बरम् । 
तावदरोषयुवनचिन्तामणिचरित परं महोत्सवे 

रुत्व चरितचन्द्र जय जीव विराज चिराय नन्दे च ॥१६७} 
उपमुल्य यदि्सते नपुंसक वृद्धमपि यसः सवौ: । 
या्धपमोक्छं यातं तरकिततारां तदाश्चयेम् ॥ १६८ ॥ 

मुनिकमारिका अभयमतिभगिनी ब्रुते--अन्यायेत्यादि । हे अन्यायतिमिरनाशन 
अन्यायः अनीतिः स एव तिमिरमन्धक्रारं सन्मागदरेनविलोपकतात् तत्नाशयतीत्येवे- 
शीलः, इत्येर्थ(वं) साधुः, इत्येवं घर्मः, अन्यायत्तिमिरनाशनस्तस्य संबोधनं करियते--हे 

अन्यायतिमिरनारान । हे विधुरितजनरारण हे दुःखितलोकातिमथनसमध, हे सजनानां 

विद्जनानां आनन्द्द्ायक, हे नृपवर वृपाणां नरेन्द्राणां मध्येवरश्रेष्ठ, हे लक्ष्मीव 

लक्ष्म्या वष्ठमो अभीष्टः ते तव चिरं दीषेकार धर्मद्रद्धिर्मवतु । रूपकमिदम् ॥ 

सुरशिरित्यादि । ह अरोषमुवनचिन्तामणिचरित अरोषस समग्रस्य भुवनख 
भूमण्डलसख चिन्तामणिरिव चरितं चेष्टितं यख तसय संबोधनं हे तथोक्त । है उत्सव- 
चरितचन्द्र॒ उत्सवचरितेन आनन्दाचरितेन आह्ाद्करणेन चन्द्रः शशष्ूः स तसय 
सेबोधमे हे तथोक्तं 1 परं निश्चयेन मदोत्सवैः पश्चकल्याणेः छरत्वा तावत्कालं त्वं जय 
सर्वेक्षण वतंख । त्वं जीव दीघीयुभेव । त्वं विराज त्वं रोभयच । चिराय दीर्घाक्रालं 
त्वं नन्द सम्नद्धो भव । तावक्वियःकालम् । यावत्कालं सरमिरिमहपर्वतो वर्तते, यावत्कालं 
अमरसिन्धुर्महानदी गङ्गानदी वर्तते, यावत्कालं अम्भोनिधिः समुद्रो वतते, यावत्कराटे 
अवनिः परथ्वी वर्तत, यावत्कालं अनृरुसारथिः श्रीसुर्य वतंते, यावत्कारं फणिपतिः शे- 
षनागो वतेते, यावक्रारं अम्रतरोर्यिश्वन्द्रमा वतते, यावत्काठं अमराश्च देवाः वतन्ते, 
यावत्कालं दश दिशो वतन्ते, यावत्कारं अम्बरमाकारं वर्तते । अध्युःकर्पसमुचयाठं्नारः॥ 

उपभुञ्येत्यादि । यत् यस्मात्कारणात् ते तव यङः पु्वगुणकीर्तनं कर्तृभूतं यां 
खगैध्रियं उपभोक्तं गतं तत् आश्वर्यं अद्भुतं वर्तते । कथंमृतां याम् । तरलितितासां 
नचपठितकनी निकाम्। पक्ष तारकाम्। कि कृत्वा । पूवं सवा दिशः समग्रा ककुभ उपभु 
ञ्य भुक्ला सेवित्वा । करथभूतं यः । नपुंसकम् न छली न पुमान् नपुंसङ्रम् । अपरे 

कथंभूतं यः । ब्ृद्धमपि हद्धि प्राप्तमपि, जराजी् च पक्षे । शपरालंकारः ॥ 
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रिपुकुरतिमिरनिकरदावानर जगति तनोषि मङ्गठं 
दिवि मुवि विदिशि दिि च विबुधागित धाम दधासि संततम्। 

मुवनाम्भोजसरसि महतां मत दिश्चसि विबोधनश्चि्य 
धमेविनोद भूप तव भानुमतश्च न किचिदन्तरम् ॥ १६९. ॥ 

श्रीरमणीरतिचन्द्रः कीपिवधूकेटिकोमुदीचन्द्रः । 
0 हि {क 

जीयास्कितिपतिचन्द्रश्िराय वदुधाङ्गनाशरचन्द्रः ॥ १७० ॥ 

रावुक्षत्रकर््नेचननलिनप्रारेयकारगमः 
क्षोणीरक्षणदक्ष दक्षिणनृपकरीडावतारक्षमः। 

रिपुकुरेत्यादि । रिपुकुलतिमिरनिकरदावानल रिपुकृलनि शवुहृन्दानि ता- 
न्येव तिमिराणि अन्धकाराणि सन्मागैदशंनविरोपकत्वात् तेषां निकरा समूदासद्विना- 
द्राने दावानलो वनवदहिस्तख संबोधनं हे तथोक्त । जगति संसारे मङ्गलं कल्याणं तनोषि 
प्रिस्तारयसि । हे चिुधा्चित हे विदुषां पूज्यतम, दिवि आकारे, भुवि परथिव्याम्, 

 विदिरि अस्निकोणादौ, दिशि च पूवैदिगादये, संततं निरन्तरं धामोहृोतं दधाति धार- 
यसि । हे महतां मत हे महानुभावानामभीष्ट, भुवनाम्भोजसरसि जगतिसिितसाघ्रुलोक- 
कमल्वने विबोधनशधिये संबोधनलक्ष्मीं दिशसि करोषि । हे धर्मविनोद् धर्म जीवदयाल- 
क्षणे विनोदः कुतूहले यख स धर्मविनोदस्तस्य संबोधनं हे धर्मविनोद् । हे भुप श्रीमारद्- 
तमहाराज, तव भवतः भानुमतश्च श्रीपूयैसख किंचित् किमपि अन्तरं भेदो न वतेते । 
यतो भानुमान् अन्धकारं निवारयति, मङलं च करोति, सर्वोहयोतके करोति, कमल्वन- 
विकाशं दिशति, तेन कारणेन भवान् मानुमांश्च समान एव । समुच्चयोपमालंकारः ॥ 

श्रीरमणील्यादि । क्षितिपतिचन्द्रः क्षितिपतीनां नरेन्द्राणां चन्द्रः कपूरो राज्ञ 
खगन्धक्रारकत्वात् चिराय दीषैकाठं जीयात् दी्ायुर्भवतु सर्वोत्कर्पेण प्रवतैताम् । 
कथेभूतः क्षितिपत्तिचन्द्रः । श्रीरमणीरतिचन्द्रः श्रीश्च लक्ष्मीः, रमणी च खी, तयोः रतौ 
संमोगाथ चन्द्रः काम्यः अभिचपणीयः । पुनः कर्थमूतः । कीरतिवधूकेलिकसुदीचन्दः 
कीर्तिरेव वधूर्मनोमोहनसम्थौ खी सर्वैजनवहमत्वात् तस्याः केठी क्रीडाकरणे कैसु- 
दीचन्द्रः कातिकीपूर्भिमाज्योत्ल्ादशाङः । पुनरपि कथंभूतः। वदुधाद्नारारचन्दरः वुधा 
पृथ्वी रेव अङ्गना घ्वी संभोगसुखदायिकत्वात् तस्याः शरच्चन्द्रो वष्रौययकनकम्रायः 
रारत्काठे चन्द्रः कनकं सुवणं अततिशोमां करोति यस्मात् । उक्तः च--भमयूरपिच्छे 
कम्पि कूरे विघ्वुकाम्ययोः । उवर्णमसं() विद्रद्धिशन्द्रसंज्ञाभिधीयते ॥* रूपका- 

लकारः ॥ 

दा्चक्षत्रेखयादि । दे क्षोणीरक्षणदक्ष परथिवीपालनसम्, हे राजन्, हे धम 



१७६ काव्यमाला | 

मुनिकुमारः--'अनथिनः खट जनस्यामृतमपि निषिच्यमानं प्रायेण 
परिकल्पते संतापाय, जायते चोपदेष्टः पिश्चाचकिन इवाठृताथव्यासः 
कृथाप्रयासः, पाथिवश्चायमघाप्यासेचनकावलोकनयोरावयोः सूक्तसुधार- 
सेषु न तप्यति, रजस्तमोवहदेषु च प्राणिषु प्रथमतरमेव धर्मोपदे्चः क- 
रोति महतीं रिरःशरव्यथाम्, भवति चावधीरणाय वक्तः, तदेनमभ्यस्तर- 
सपसंरेरेव वचोभिरुहासयामि, नयवेदिनो हि वनगज इव खादुकफप्ररो- 
भनमविदिततच्वे पुंसि छन्दानुवतंनमपि मवल्यायत्यामभिमतावाप्तयेः इलय- 

वगत्य पुनरपि तमनन्तापतिमुपश्छोकयितुसुपचक्रमे-- 
क 

च मुक्ताफलमालया उत्सव आनन्दो यस्मिन्. प्रमदारते तत्तथोक्तम् । रक्षणपयेषु 
टीचनमागेषु आनीतोऽवतारितोऽङ्गानां दस््यश्वरथपदातीनां हाराभिः समूहैरुस्सवः 
प्रहर्षो यस्मिन् नृपतिस्थाने तत्तथोक्तम् । यथासंख्याटंकारः ॥ 

मुनिकुमारः इदानीं अभयरुचिविचारयति मुनिकुमारस्तं मारदनत्तं अनन्तापरति 

परथ्वी पतिं पुनरपि भूयोऽपि उपश्टोकैरुपस्तोतुं उपचक्रमे आरब्धवान् । कि कृत्वा । पूर्व 
इति दैटशमथं अवगदय ज्ञात्रा । इतीति करिम् | अनथिनः अप्रयोजनस्य पुरुषस 
अस्ृतमपि पीयूषमपि निषिच्यमानं दीयमानं प्रायेण वहुल्तया संतापाय परिकल्पते 
[कि] संतापाय भवति कथम् । खट निश्चयेन खट्धं वाक्यालंकारे वा । न केवरं संता- 
पाय परिकल्पते किं [तु] उपदेष्टुरूपदेशकख पुरुषस्य कथाप्रयासः कथनक्ष्टं अकृतार्थ 
व्यासः निष्फल्विस्तारो जायते च उत्पद्यते च । कस्येव पिदाचक्िनि । इव प्रहिरस्येव । 
अयं पार्थिवः मारदत्तमहाराजः आवयोरियं च अहं च आवां तयोरावयोः । धुगपद्ने 
परः । पुरुषाणाम्” इति वचनादुत्तमख द्विवचनम् । सूक्तषधारसेषु सुवचनाग्रुलनधाराघ 
अद्यापि बहुरस्तुल्ाकर्णनकारेषु न तृप्यति न तृप्ति याति न म्रीयते । कथंभूतयो. 

रावयोः । आसेचनक्रावलोक्रनयोः आसेचनकं अतरप्निजनक्ं अवलोकनं दशैनं ययोस्तौ 
आसेचनकावलोकनौ तयोः । 'तदासेनकं तृत्तनास्यन्तो यस्य ददौनात्* इति वचनात् । 

रजस्तमो बहुटेषु राज्यमद अज्ञानग्रचुरेषु प्राणि जीवेषु प्रथमतरमेव पूरवैमेव यदि 
धर्मोपदेशः करियते तदा महतीं रिरःदल्व्यथां मस्तकरश्ूलपीडां करोति विदधाति । न 
केवलं रिरःशलव्यथाम् । च अन्यत् वक्तुरुपदेशकस्य पुरुषस्य अवयीरणाय अवहेटनाय 
अनादराय भवति संजायते । तत्तस्मात् कारणात् एनं पार्थिवं अभ्यस्तरस प्रसरः अनुदी- 
लितश्यद्गापरसवीररसादिप्रसरेः विस्तररेव वचोमिर्वचनस्छरसयामि प्ष््वयामि । हि 
यस्रात् कारणात् नयवेदिनो नीतिशाघज्ञाः एवं वदन्ति । एवं कृथसिति चेत्, अवि- 
दिततवे अविज्ञातधर्मखसूपे पुंसि पुरषे छन्दानुवतनसपि तदिच्छानुसारेण वर्तनमपि 

आययामुत्तरकाङे अभिमतवाप्तये बाजञ्छितफलप्राप्रये मवति । कस्मिन् किमिव । 



१ आश्वासः] यशसिरकचम्पूकाव्यम् । १७७ 

'दरितरिपुदैत्यदर्षः प्रतापमरचकिंतखचरोकेन्द्रः । 
कलिकार्जरुधिसेतुजयतु नृपः समररौण्डीरः ॥ १७९ ॥ 

वणः | 

सकरमङ्गरुधाम जयकाम कमखाख्य निखिकनय रीर्यनिगद कदनैकदोहद | 

आनिगममसमानबर वैरिकार जय जीव. कामदः ॥ १७१ 

मात्रा ॥ 

वनगजञे विन्ध्यवनानीतदसिनि खादुकफलप्रलेभनं मिष्टफएललेभददीनमिवं । अथवा 
नयवेदिनः पुरुषस्येति षष्ठ्यन्तं पदं व्याख्येयम् । उपमारंकारः ॥ 

किमुपचक्रमे इयाह--दलितेत्यादि । गरपः श्रीमारदत्तो जयतु सर्वोत्कर्षेण प्रव- 
तताम् । कथंभूतः ! दछ्ितिरिपुदैयदषः दलितशरर्णीकृतो रिपुदैल्यानां रद्ुखरारी्णां 
द्पौऽवल्पो येन स तथोक्तः । पुनः कर्थभूतो तरपः । प्रतापभरचकितखचरलोकेन्द्र 
ग्रतापभरेण प्रतापातिश्येन चकिताः कम्पिता भयं ्राप्ताः खचरलोकेन्द्रा विद्याधर- 
लोकखामिनो यख स तथोक्तः । पुनः कर्थभूतो तरपः । कटिकार्जल्थिसेतुः कलि- 
कालो दुःख(ष)मकारः स एव जलधिः समुद्रो जडलोकसं तत्वात् तख सेतुस्तरणो- 
पायः स तथोक्तः । अपरं कथंभूतः । समरदीण्डीरः समरे संग्रामे दोण्डीरस्त्यागवि- 

करमार्भ्यां विश्र॒तः । रूपकालंकारः । आयाछन्दः ! ईदी सतिं उच्यते ॥ 

सकटेत्यादि । हे सकलमङ्गलधाम सकलानां समम्राणां मङ्गखनां कल्याणानां धां 
मन्दिरं कलमङ्गलघाम । [अच्र पुंलिङ्गम्, तेन नकारस्य लोप एव । भसंज्ञापूर्वो विधिर- 
निलयः" इति वचनात्, अथवा त्वमिस विशेषणत्वात् ।] वा नपुंसके" इ्यनेन नका- 
ररोपः । है जयकाम सर्वजगद्विजयाभिलष । हे कमलाल्य लक्ष्मीनिधान । हे निखिखनय 
निखिलः समग्रा नया नीतयो यत्र स तख संबोधनम् । है चोयैनिगद हे सौभय्यनि- 
बन्धन । हे कदनेकदोदद कदनस्य संग्राम एकः अद्वितीयो दोहदो मनोरथो यस्य स 
तस्य संबोधनम् । हे मानिगममसमानवल आनिगमं देति्यप्यन्तं सिद्धान्ते सूचितं 
असमान अनुपमं बलं साम्यं यख स तख संबोधनम् । हे वेरिकाल हे शञ्चुकृतान्त । 
हे कामद हे वाञ्छितप्रदायक त्वं जय जीव दीधांयुर्भव । एतच्छन्दो माच्नाभिर्मण्यते । 
^ ४ 

१. 'वणैनमुच्यते" इति सटीकपुस्तकपाठः. २. पुस्तकत्रयेऽप्युपलभ्यमानोऽयं पारो 

न चमत्कारकारी; वस्तुतस्तु "घामशब्दस्याजहष्गत्वेन नपुंसकत्वे नलोपविकल्पः. 
^ 



१७८ कृव्यमाख । 

ति महति भवति किचिद्रदामि निःशेषतस्तु नो पारयामि । 
वक्तं त्दीयगुणगरिमधाम सवैङृवचनविषयं हि नाम ॥ १७७॥ 

| चतुष्पदी ॥ 
जय कृमल्करदकुलिदचाङ्गचरण सकरोपमानरुचिरचितकरण । 
यमवरूणधनदरक्रावतार् कव्याणविजय संसारसारं ॥ १७८ ॥ 

एकातपत्रवुधोचिताङ्ग संम्रामकेडिदयितामजङ्क | 
वियाविनोदसदहजानुराग कीर्तप्रबन्धभृतमुवनमाग ॥ १७९. ॥ 
सत्पुरुषरत्नसंग्रटणनिश्र गुरुदेवमहासुनिशमितविघ्र | 
निखिाश्रितजनकस्पद्ुमाम धरणिप्रतिपारुनपदयनाम ॥ १८० | 

इतीति ) इति पूर्वाक्तप्रकारेण महति महाभावे वर्णीश्रमगुरौ बा भवति त्वयि 
किंचिदव्पमाचरं वदामि स्तुति करोमि । निःरोषतस्तु तव सर्वशुणस्तवने नैव पारयामि 

रक्तोमि । व्वदीययुणगरिमधाम वक्तं भवदीयगुणगुरुत्वतेजो वन्तु वणैयितुं सर्वज्ञ 
वचनविषयं तीथकरपरसदेववचनगोचरं वर्वते नामेति संभावनायाम् । चतुष्पदी नाम 
छन्दः । अतिशयारकारः ॥ 

जयेत्यादि । जय कमलकलराकुिशङ्कचरण कमं च पद्यम्, कलराश्च घटः, 
कुलिशं च वज्रम्, ते अज्घ लक्षणानि चरणयोः पादयोयैय स तथा तख संवोधनंदह 

तथोक्त, त्वं जय सर्वोत्कर्षेण प्रवर्तख । है सकलोपमानानां रुचिरचितकरण सकलानां 
समग्राणां उपमानानां सचिभिस्तेजोभी रचितानि निष्पादितानि करणानि सुखायवय- 
वानि यख स तथा तख संबोधनं हें तथोक्त । है यमवरुणधनदराक्रावतार यमश्च 
दण्डकरणे कृतान्तावतारः, अगम्यतया वरुणावतारः, अ्थिजनानासारापूरणे धनद्ा- 

वतारः, रेशवर्यन श॒क्रावतारः, तख संबोधनं हे तथोक्त । है कल्याणविजय कल्याण\ 
सर्वेमङ्गलमूतो चिजयो दिग्विजियो यस्य तम्य संबोधनं है तथोक्त । हे संसारसार 

संसारे सारः सारमतः स तस्य संबोधनम् ॥ 
हे एकातपच्रवसुधोचिताङ्ग एकातपच्रा या वसुधा प्रश्वी तस्या उचितं योग्य अगर 

रारीरं यख तख संबोधनं हे तथोक्त । है संग्रामकेटिदयितामुजद्र संग्रामकेटिः स- 
मरकीडा सेव दयिता व्टभच्री सुसतसुखदाचित्वात् तसाः भोगे भुजङ्गः कामी तख 
संबोधनम् । हे विदयाविनोदसटजानुराग विवाविनोदे चाश्कुतूहटे सहजः खाभा- 
विकः अनुराग आत्मा (आ)कचिमन्नेहो यस्य तख संबोधनम् । हे कीतिप्रबन्धभ्रतभुव- ` 
नभाग कीर्तिप्रवन्धेन कीतिंसमूहेन भतः पूर्णा भुवनभागः पएथ्वीमण्डलं येन स 
तख संबोधनं हे तथोक्त ॥ 

हे सदुरुषरलसंग्रहणनिघ्र सत्युरुषासर एव रलानि माणिक्यानि अनर्ध्यत्वात् तेषां 



१ आश्वासः यरास्िरुकचम्पूकावयम् । =. .. , १७९, 

रणवीरवैरिकरिकृतविनोद शौण्डीररिखामणिवन्पाद । =. 
गुणघोषमुखरकोदण्डचण्डशरखण्डितरिषुगलनारखण्ड ॥ १८१] .. .. 
दोदण्डदङितिपररगनेनद्र निरव्याजशर्यतोषितसुरेन्ध । ` ` 
कृतरा्रुकबन्धानतेतषे जय समरयुक्तसुरकुसुमवष ॥ १८२ ॥ 
निजञ्जवरपसाधितजगदसाध्य रक्ष्मीकुचनिबिडितबाहुमध्य । 
दुगांकरपीडनविषमनेत्र सवावनीनशेखरचरित्र ॥ १८३ ॥ 

संग्रहणे सखीकरणे निघ्रस्तत्परः तस संबोधनम् । हे गुरुदेवमहामुनिशमितविघ् गुरूणां 
मातपित्रउपाष्यायादीनां महामुनीनां दिगम्बराणां रमितो निवारितो विघ्रः अन्तरायो 
येन तस्य संबोधनम् । हे निखिलाश्रितजनकल्पद्रमाम निखिलानां समस्तानां आधि- 
तजनानां सेवकानां कत्पट्टमामः केत्पवरक्षसदशस्तसय संबोधनम् । हे धरणिप्रतिपालनप- 

दनाभ षरणेः प्रथिव्याः प्रतिपालने रक्षणे पद्मनाभः श्रीनारायणः तसय संबोधनम् ॥ 
हे रणवीरवैरिकरिकृतविनोद रणवीराः संभ्रामद्यूराः ये वैरिणः दात्रवस्तेषां 

करिणां हसिनां कृतो विनोदो विनाशो येन तख संबोधनम् । हे रीण्डीररिखामणि- 
न्यपाद् शौण्डीराणां लयागविक्रमाम्यां विश्रुतानां नरेन्द्राणां रिखामणिभिः रिरोरनैः 

वन्यौ नमस्करणीयौ पादौ चरणौ यस्य तख संबोधनम् । गुणघोषमुखरकोदण्डचण्ड- 
दारखण्डितरिपुगलनालखण्ड गुणस प्रयच्चायाः घोषेण टङ्कारेण सुखरं वाचाठं को- 
दण्डं धनुस संबन्धिनश्वण्डशराः प्रचण्डबाणासैः खण्डितानि छेदितानि रिपूणां 
राचरूणां गलनालखण्डानि कण्ठनालवनानि येन तस्य संबोधनम् ॥ 

दोदण्डदटितपरबरूगजेन्द्र दोर्ण्डन बाहुदण्डेन दटिताधुर्णीहृताः परेषां रात्रूणां 
वलगजेन्दरः सैन्यहस्िनाथा येन तख संबोधनम् । निर्व्याजशौर्यतोधितसुरेन््र निर्व्याजेन 
निर्छयना रोरयेण सौभव्येन तोषिता आनन्दं पापिताः सुरेन्द्राः सोधर्मेनद्रादयः अच्यु- 
तन्द्रपरयन्ताः शकरा येन तस्य संबोधनम् । कृतशन्ुकबन्धानते तषे कृतो विहितः शरणां 
अभियातीनां कबन्धानां रिरोरहितक्ायानां आनतं नतैने तर्षस्ठष्णा अभिलषो येन 
तस्य संबोधनम् । जय सभरमुक्तसुरकुखमवषे समरे संग्रामे युक्तं सरेदेवैः कुदुमवष 
पष्पत्ष्टिः यस्मिन् तख संबोधनम् हँ राजन्, त्वं जय ॥ 

निजमुजवलसाधितजगदसाध्य निजमुजबटेन अआत्मवाहुसामर्थ्येन साधितं निज- 
हस्ते कृतं जगति संसारे असाध्यं दुःसाध्य च सुखं येन तख संबोधनम् । लक्ष्मीकुच- 

निबिडितवाहुमध्य लक्ष्मीकुचाभ्यां क्ष्मीस्तनाभ्यां निविडितं गाढपीडितें बाहुमध्यं 
वक्षःस्थरं यस्य स तत्संबोधनम् । दुगाकरपीडितविष्मनेत्र दुगोणां जलवणपर्व- 

तादीनाम्, आकराणां रल्नागुतत्तिस्थानानाम्, पीडने विषमे वक्रे नेत्रे लोचने यस 
तख सेवोधनम् । पक्षे--दुगयाः पार्व्याः करपीडने विवाहे विषमनेत्रः त्रिलोचनः 



१८० काव्यमास | 

चतुरुदधितरीवनगीतवणं वशयितिपारन दानकरण । 
कृणैप्रेशचिश्रान्तनयन नयनम्रनृपतिसद्धावसदन ॥ १८४ ॥ 
सदनश्चितविषमधरोपकण्ठ कण्टप्रर्चस हतनीतिकुण्ठ । 
लारीमुखालसंभोगहंस कणोटयुवतिसुरतावतंस } १८९ ॥ 
अन््रीकुचक्रडर्कूतविदखस चोखीनयनोतख्वनविकास् । 

य॒वनीनितम्बनखपदविदग्ध मरयस्रीरतिभरफेटिमुग्ध । 

श्रीमहादेबो भवति ¦ सर्वावनीनरोखरचरित्र सर्वावनीनानां सर्वेभूमिपतीनां रोखरं 
मुकरटभ्रायं चरित्रमाचारो यख तख संबोधनम् । 

चतुर्दधितरीवनगीतवर्णं चतुणी उदभीनां समुद्राणां तीनां वनेषु उथानेषु गीतो 
वणितो वर्णो यद्यो यख तख संदोधनम् । हें वर्णस्ितिपालन वणौनां ब्राह्मणादीनां 
स्थितिपाटनं यस्मिन् । सितये पार्नमिति यावत् । हे दानकर्णं दानेन कनकवधणेन 
कर्णैः पूर्वैकोन्तेयो यस स तसय संबोधनम्! हे कर्णप्रदेशविश्रान्तनयन कर्णप्रदेशयोः 
दाब्दग्रहसमीपयोर्विश्रान्ते विधामं ग्राप्ते नयने खोचने यख तख संवोधनम् । हे दीधे- 
लोचन इदयर्थः ! नयनम्ननृपतिसद्धावसदन नयेन न्यायमार्गेण नग्नाः पादयोः पतिताः 

ये तरृपतयो राजानस्तेषां सद्धावस्य आङुकतायाः सदनं ग्रहं तख संबोधनम् ॥ 
सदनभ्ितविषमधरोपक्षण्ठ सदनं ग्रहं भितानि आनीतानि विषमाणां `असाध्यानां 

धराणां एरथ्वीनां उपकण्ठानि समीपानि येन तस्य संबोधनम् अथवा सदने धिता निज- 

गृहे स्थिता ये विषमा असाध्याः शात्रवस्तेषां धराणां पर्वतानां उपकण्ठे समीपे यख 
तस संबोधनम् 1 है कण्ठप्रशस्त कण्ठे गले प्ररसतो मनोहर सतख संबोधनम् । हं हतनी.- 

तिङ्ुण्ड हता मारिता नीतिङुण्डा न्यायक्रियासु मन्दाः परधनपरकल्त्रलम्पर राजानो 

येन तस्य संबोधनम् ! खरीरुखाव्जसंभोगदंस कादीनां शगकच्छदेदोद्धवानां स्रीणां 
मुखाव्जानां सुखकमलानां संभोगे कोडायां हंसः चक्राद्रसलसख संवो धनम् । कणौटयुवति- 
सुरतावतंस कण्यटयुवतीनां दक्षिणापथच्रीणां रते संमोगे क्रीडायां अवतंसः कर्णपूरः 
तख संवोघनसम् ॥ 

अन्ध्रीङ्चकुव्यलकृतविलास अन्ध्रीणां तिरङ्दशचचीणां कुचङच्नकलः स्तनसुकुरलः 
करतो विहितो विलासः कीडा येन तसय संबोधनम् । चोरीनयनोत्पख्वनवि. 
कास चोटीनां समद्भदेरशदीणां नयनोत्पलवनानां नेचकुवल्योदयानानां विकासो चि. 
क्चता यस्मात् तस्य संबोधनम् । यवनी नितेम्बनखपद्विद्ग्ध यवनीनां खुरासान- 

स्रीणां नितम्बेषु करिपश्चाद्धागेषु नखपदेषु पुन्भवेस्थानेषु विदग्धः विचक्षणः तस्य 
संबोधनम् । मल्यद्चीरतिमरकेटिपुग्व मलयद्यीणां चन्दनाचल्कामिनीनां रतिभरे संभो- 
मातिशये या केिः क्रीडा तत्र मुरधः कोमटः । तदभिप्रायपालनपर इयर्थः । तस 



१ आश्वासः] यश॒सिटक चम्पूकाव्यम् । १८१ 

वनवासियोषिदधरामृताईं सिंहकमदिलाननतिलकब्ं ॥ १८६९ ॥ 
पद्धतिका ॥ 

इति बुधजनकामः करीडितरामः सकरथुवनपतिपूनित । 
कृतवुधजनक्रामः क्षितिपतिरामस्त्वमिह चिरं जय विश्वतः ॥ १८७ ॥ 

घत्ता॥ 
तथा मुनिकुमारिकापि- 

“लक्ष्मीरामानङ्गः सपल्कुरुकारुविक्रमोत्तुङ्गः । 
कीतिविरासतमङ्गः प्रतापरङ्गध्िरं जयतु ॥ १८८ ॥ 

संबोधनम् । वनवातियोषिदधरास्रताहं वनवासियोषिततां गिरिसोपानरत(ोखीणां सद्या- 
मचचखीणां(१) अधराग्रते अधरपीयूषपाने अदो योग्यस्तस्य संबोधनम् । सिदलमहिल- 
[नन)]तिलकबहं सिंहल्महिलनां लङ्काद्रीपञ्चीणां [जानने] तिल्कबहै तिक्कपव्रं तख 

संबोधनम् ॥ पद्धतिका षोडद्यमाच्राछन्दः 1 संकरारुकारः ॥ 
इतीति । हे सफ़लमुवनपतिपूजित प्रथ्वीमण्डलसितनरेन्द्राणां गरहीतदण्ड । हे 

विश्रुत निभुवनविख्यात । त्वं मवान् इह अस्मिन् संसारे चिरं दीधैकालं जय सर्वोत्कर्षेण 
प्रवर्तख । दीषोयुभैव । चिरं जीया इयर्थः । कथंभूतस्त्वम् । इति पूर्वोक्त प्रकारेण 
दुधजनकामः बुधजनानां विद्रननानां कामः अभीष्टं यसादिति वुधजनकामः ईयङ्क 
नाम(१) । अपरं कथंभूतस्त्वम्। कीडितरामः कौीडिताः संयुक्ताः समाः पूर्वीक्तलक्षणाः 
श्रियो येन स क्रीडितरामः । पुनः, कथंभूतस्त्वम् । कतबुधजनकामः छतो विहितो 

बुधजनानां विद्रलनगुणानां कामो (चैनो दारि्रक्षणो) येन स तथोक्तः । अथवा कृत- 
दछेदितो ̀  बुधजनकानां विद्रजनगुणानां अमो रोगो दारिद्यलक्षणो येन तथोक्तः । 
(क्रन् दिं सायाम्” इति धातोः प्रयोगात् । अपरं कथंभूतस्त्वम् । क्षितिपतिरामः क्षिति. 
पतीनां मध्ये रामः श्रीमत्काङुत्स्थसमानः । घत्ता छन्दः । हूपकमिद्म् ॥ 

तथा सुनिकमारिकापि अभयमतिरपि सोति-प्रतापरङ्गः इयङ्कनाम । प्रतापप्रवर्वनभू- 
मिप्रायः श्रीमारदत्तधिरं दीषेकाठं जयतु जीयात् । कथंमूतः । उक्ष्मीरामानङ्घः रक्ष्मीरेव 
रामा मनोहरकामिनी तदुभवने अनङ्गः कामदेवः । अपरं कथंभूतः । सपलकुरकाल- 
विक्रमोत्तद्गः सपल्नानां शत्रुणां कुलं समस्तस कारघ खयोः संबन्धी योऽसौ विक्रमः 
सामथ्यं तेन उत्कः उन्नतः । पुनः कथंभूतः । कीतिंदिलसतमदह्ः कीतिविलासख 
संभोग तमङ्ग: प्रासादः । आयौ । रूपकमिदम् ॥ 

१, "गिरिसोपाननगरादिच्लीणाप्” इल्यग्रे पाठः. २. दय द्नामः इत्येव भवेत्. 
३. अयं पायो डेखकमप्रमादजो भवेत्. 



१८२ काव्यमार 

<त्सारितारिसपः शरणागतनृपतिचित्तसंतषः | 
रक्ष्मीटलामकूपस्तपतु चिरं नृपतिकन्दपैः ॥ १८९ ॥ 
मुवनाजसरस्तरणिषैमोमृतदहरणिरुदयतसरुधरणिः । 
श्रीरमणीरतिसरणिमेण्डलिकर्चिखामणिर्जीयात् ॥ १९० ॥ 

वर्णैः | 
कुवल्योत्सवचन्द्र नृपतीन्द्र रक्ष्मीवर कीतिसरदगृतवृिपहवितवुधत्रन | 
आमुवनममिमानधन धैर्यसदन जय विषितसदवन ॥ १९१ ॥ 

मात्रा | 

अपरे कथंमूतः । उत्सारितारिसपः उत्सारिताः पलायनं कारिताः भरिसर्पीः दात्र 
दीधेपृष्रा येन सं तथोक्तः । पुनः शरणागतनृपतिचित्तसंतषः उरणं गृहमारता ये 

नृपतयस्तेपां चित्तसंतपां मनःग्रीणनं यस्मादिति स तथोक्तः ! पुनः लक्ष्मीर्लायकृवः 

लक्ष्याः ख्छामसख मस्तकस कूपः । भ्रवोरन्तरालकेशः कूर्मं उच्यते 1 मध्यप्रदेरसिर 
दइ्य्थैः । तपतु शेश्रर्यवान् भवतु चिरं दी्काटं व्रेपतिकन्दर्पः भूपतिं कन्दषः 
क्रामदेवः ॥ 

ुघनेति। पुनः कथंभूतः मुवनाव्जसरस्तरणिः भुवनं ्रध्वीमण्डलं तदेव अव्जसरः 
करमल्वने तद्विकासने तरणिः श्रीसूय । पुनः कर्थभूतः । धर्मांश्तहरणिः धर्म एवा- 

मरतं जरामरणनिवारकलवात् तद्रृहने हरणिनौकः । पुनः कर्थभूतः । उदयतरधरणिः 
उदयखिःप्रक्रारक्श्योपचयाप्रचयलक्षणः स एव तरः व्रक्षो वाञ्छितफलप्रदायकत्वात् 

तद्य धरणिः भूमिः । पुनः कथंभूतः । धीरमणीरतिसरणिः धीरेव लक्ष्मीरेव रमणी 
उत्तमनायिक्रा तस्या रतेः संभोगसय सरभिमार्मः। पुनः कथंभूतः । मण्डटिकदिखामणिः 
मण्डटिकानां नरेन्द्राणां यिखामणिः चिरोरत्नं जीयात् चिरं जीयात् । स्प्रकम् । वर्णैः 

हे कुचलयोत्सवचन्द्र प्रध्वीदलयोत्पट्विक्रासनदादाकु । है व्रपतीन्द्र राना. 

धिराज । हे समीर् श्रीनारायमावतार । दे कीनतिसरदसरतव्रष्िपदविनवुधजन कीर्तिः 
पुण्वगुणकर्तनं सव सरन्ती प्रसरन्ती अघ्रतव्रष्टिस्तया पष्विता उष्य प्रापिताः 

दुधजनाः विद्वांसो यस्य तथोक्तः । हे आभुवनमभिमानघन त्रेलोक्यपर्यन्तं अभिमानो 
धरन वित्तं यख तस संबोधनम् । टे व्रर्यसदन धीरव्वमन्द्रि त्वं जय सर्वा्छप्ण 

ग्रवतख । है विहितसदवन विहितं क्रतं सतां विद्रजनानां अवनं रक्षणं येन स तस 

संवोधनम् । माच्राहन्दः इदम् ॥ 

१. शर्" मूक०. २. (जनः इति रकार. 

१. वुधवनः इति सुलापटव्धप्राचीनपराटे "प्वितसुश्सं प्रापितं वुधा एव वनम् 
इति वोध्यम्. 



१ आश्वासः] यदयसिङकचम्पूकाव्यम् । १८६ 

कष (क [नर ड 

नृप महति मवति किचिद्धिरामि वक्तुं गुणमखिर नोत्तरामि । 
दीपिद्मुमणेरवनीर यत्र का शक्तिः काचमणे तत्र ॥ १९२९ ॥ 

चतुष्पदी ॥ 

जय लक्ष्मीकरकमरातपत्र सारखतरसनिष्यन्दपात । 
धर्माथकामसमवृत्तचित्त तीथथिमनोरथवर्भिवित्त । १९३ ॥ 
रयुखीनेत्रविधूषटान्तनिश्चोतचन्द्र रणकेरिकान्त । 
रिपुयुबतिहृदयसूरयारमशैरविरहानरजन्मदुमणिलीर ॥ १९४ | 
विनतक्षितीशधक्षोजकोरविहितश्रीरामासंनिवेच । 
रारणागतनृपतिमनोमिरुषितचिन्तामणिनिपुणगुणप्रतीत ॥ १९५ ॥ 

दपेति । हे वरप राजाधिराज, महति माभावे गरीयसि भवेति त्वयि विषये 
किंचिदत्पमाघ्रं अहं गिरामि वर्णयामि । अखिलं समयं ॑गुणं वक्तु अहं नोत्तरामि न 
पारं गच्छामि । हि यस्मात् ह अवनीदा प्रथ्वीपते, यत्र यस्मिन् स्थाने घुमणेः श्री. 
पर्य॑सख दीिवेतैते ततर काचमणेः का शाक्तिः न कापि शक्तिरिलर्थः ) चतुष्पदी- 
नाम छन्दः ॥ 

जयेति । जय रक्ष्मीकरकम तप्र लक्ष्म्याः करकमल्वत् कीडाकमल्वत् आत- 
पत्रं छत्र यस्य तस संबोधनम् हे मारदत्ते, त्वं जय । सारखतरसनिष्यन्दपाच सर- 
खल्याः अयं सारखतः स चासौ रसस्तस्य निष्यन्दस क्षरणख पात्रं आधारभूत 
तख संबोधनम् हे मारदत्त । धमार्थकामसमद्रत्तिचित्त धर्मश्च अर्थश्च कामश्च तेषु 
समवृत्तं चमानाचारं चित्तं यस्य तख संबोधनम् । एकं विराध्य अन्यं भुङ्के इयर्थः । 
तीथोथिमनोरथवतिचित्त तीथं धर्मपात्रं अधथिनो याचकास्तेषां मनोरथपूरणं वित्तं 
धनं यस्य तस संबोधनम् ! 

दाञ्चखीति । शुठीनेत्रविधूपलन्तनिश्योतचन्द्र शच्रूणां च्चियस्तासां नेत्राणि 
तान्येव विधूपलाश्वन्द्रकान्तमणयस्तेषां अन्तानां कणप्रदेरपार्श् नेघ्प्रान्तानां निश्योते 
अश्रुजलमोचने चन्द्रो सुगकाञ्छनस्ख संबोधनम्। हे रणकेलिकरान्त रणकेलयः संम्रास- 
कडास्ताः कान्ताः प्रिया यसय तख संबोधनम् । रिपुयुवतिहदयसूयौरमशेलविरदान- 
लजन्मदुमणिटील रिपूणां शत्रूणां युवतयः च्ियस्तासां हृदयानि जीवस्थानानि तान्येव 
सूयौर्मरोलाः सूरयकान्तमणिपर्वतास्तेषां विरहानलजन्मनि विरहवेश्वानरोत्पादने बुमणेः 
श्रीसूरय॑सख टीला दोभा यस्य स तख संबोधनम् ॥ 

विनतेति । विनतक्षितीदावक्षोव्जकोराविहितश्रीरामारससनिवेद विनताः पादयोः 
पतिता ये क्षितीशा राजानस्तेषां वक्षोव्जकोशषरुं हृदयकमलकराणिकासु विदितः कृतः 



१८४ कृागमाला | 

मुवनत्रयधवलनसौधकस्म कीर्तिप्रजन्धभाखद्विजुम्भ । 
स्रामरद्नतितक्रवन्ध वीरश्रीगीतयश्ःप्रवन्ध ॥ १९६ ॥ 

यः कोऽपि भवति खलतामुपेति यमवक्रयत्रवरातां स याति | 
रोण्डीर्याश्चथितखचरेन्र दोर्ण्डदखितिरिपुकककरीन्द्रं ॥ १९७ ॥ 

यस्तव सेवागु विकरारमेति तस्मा्मागेव श्रीरपेति । 
यस्त्वां हतव्ृ्तिर्ेव नृपतिरायोधनबद्धमतिः प्रयाति ॥ १९८ ॥ 

श्रीरामायाः रक्ष्मीखियः संनिवेशः प्रवेशो येन तस्य संयोधनम् 1 शरणागतनृपत्तिमनो- 
भिल्पितचिन्तामणिनिपुणगुणप्रतीत रशारणाध आर्तिनिवारणार्थं आगता आयाताः 
च नृपतयस्तेपां मनोभिरुषिते बाञ्टछितप्रदाने चिन्तामणिवत् निपुणगुणः प्रवीणरुण- 

रतेन प्रतीतो विख्यातः तख संबोधनम् 

वनेति । युवनच्रयधवलनसौधकुम्म शुवनन्रयसख वरद्योक्यख धवलने उञ्ञव. 
लीकरणे सोधङुम्भः श्रेतद्रवयद्रवघरस्तसय संवोधनम्। कीतिग्रचन्धभाखद्धिजुम्भ कीत 
म्रवन्धो विद्रजनरचितक्रतिंशा्चं स एव भाखान् ्रीपूय॑स्तस्य विनुम्भः प्वरततिर्यस्य स 
तस्य संबोधनम् । संग्रामरद्रनतितकवन्ध सं्रामरद्के संम्रामाहृणे नतितानि ब्रद्यं कारि- 
लानि कबन्धानि मस्तक्ररहितशरीराणि येन स तस्य संबोधनम् । वीरश्रीमीनयसःप्रजन्ध 
पीरध्रिया वीर्छक्ष्या गीतो वभितो यदस: प्रवन्धः नुक्प्रिरचितसाच येन सः यख 

स तस संबोधनम् ॥ 

य इति । यः कोऽपि भवति दलतामुपैति यः कथित्पुमान् भवति त्वयि विषये 
खलतां दुजेनतां श्रता उपति गच्छति । यमवक्रयच्रवशतां स याति यमसख "कृतान्तख 
व मुखं तदेव यच तेकपीडनाधिकरणं तस्य वशतां तदायत्तव्वं स पुमान् याति 

गच्छति । रियत इलः । दोण्डीयश्चवितखचरेन्द्र योण्डीयण त्यागविक्रमविश्रुततया 
आध्वर्थिता विन्मयं प्रापिताः खचरेन्द्रा विवाधरनरेन्द्रा येन तस्य संबोधनम् । दोर्द- 
ण्डद्ठितरिपुकुलकरीन््र दोर्दण्डाय्यां वाहृदण्डाभ्यां दटितः भूमा आस्फ्ाल्य चूर्णी 
करता रिपुकुलनां शच्रसमृहानां करीन्द्र गजप्रतयो येन स तस्य सं्रोघनम् ॥ 

यर इति । यस्तव सेवासु विकरारमेति यो त्रपतिन्तव भवतः सेवासु श्रवरृ्तिषु 
विक्रार चिकरि एति गच्छति । तस्माल्प्रागेव श्रीरेति तस्मान्. नृणां पनुः प्रागेव पूर्वेतेव 
धरर्ष्मीरपैति । यस्त्वं हतवृत्ति्देव वृपरतिरायोधनवद्धमतिः प्रयाति है देव 
परमाराध्य, यो व्रृपतिनरेन्द्र आयोधनवृद्धमतिः आयोधने संग्रामे वद्धा निधितीकृता 
नियन्ता मतिदद्धिथेख स॒ आयोधनवद्रमतिः तां अवन्तं प्रति ग्रयात्ति गच्छति 
अभिषेणयति । स कथंभूतः 1 दतवत्तिः इता विन्य वत्तिः जीवनोपायो यस्य सः ॥ 
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स करेणाज्ञाराकषणानि विषधरफणमणिभिभूषणानि । 
हरिकिण्ठसराभिवीजितानि दिक्रटिविषाणैः क्रीडितानि । | 
फाठेनाकारामितानि नाम ननु कर्त बज्छति धेर्यधाम ॥ १९९ ॥ 
रक्ष्मीरतिलोक प्रणयिगङ्ग परकीतिवधूप्रहणामिषङ्क । 
यस्तव परनारीरतिनिवृत्तिमाख्याति यथाभेमसौ न वेत्ति ॥ २०० ॥ 
तव नासीरोद्धतरेणुरागमज्क्िरणो रविरसितभागः । 
आभाति त्रपुद्पणसमानविम्बः क्षितिरमणीरतिनिधान ॥ २०१ ॥ 

स हतश्रत्तिः किं करोति । हे धेयैधाम, करेण हस्तेन नमु अहये अङ्गाराकषणानि अ- 
भिखण्डानामाताननानि कठ वाञ्छति । स तरृपतिः विषधरफणमणिभिभूषणानि विषधरसय 
रोषनागसख फणानां दर्वीणां संबन्धिभिर्मणिमिः रलैः कृत्वा भूषणानि आभरणानि करत 
वाञ्छति । हरिकण्ठसटाभि्वीजितानि हरेः सिंहसय कण्ठ ग्रीवायाः सराभिः केसरैः 
कृत्वा वीजितानि चामरकमौणि करल वाञ्छति । दिक्षरटिविषाणैः कीडितानि' दिक्षरथिनां 
आदागजानां . विषाणेदैन्तमुसकैः क्ीडितानि रमणानि कतुं वाञ्छति । नामेति संभा- 

वमायाम् ॥ 

हे क्ष्मीरतिलोक रक्ष्या रतो भोगे लोलो कम्पटस्तख संबोधनम् । डे प्रण- 
चिगङ्ग प्रणयिनी अम्रमहिषी गङ्गानान्नी यस तस संबोधनम् । परकीतिंवधूप्रहणा- 
भिषङ्ग परकी्तिवध्वाः राच्चुकीतिकामिन्याः प्रहणे खीकरणे अभिषङ्गः तस संबोधनम् । 
यस्तव परनारीरतिनिष्रत्तिमाख्याति यथार्थमसौ न वेत्ति यो विद्वान् तव भवतः पर- 
नारीरतिनिधृत्ति परनारीसोदरत्वं आख्याति कथयत्ति असो विद्वान् यथार्थं सम्यरग्यै 
न वेत्ति न जानाति । यतो लक्ष्मीर्नारायणकलन्रम् , ग् शान्तनोः कलत्रं श्रीमहादेेन 
अवधूता च, परकीतिवधूः सापि चाब्दच्छलेन परछी वर्तते । कथं भवान् । परनारी- 
सोदरः । निन्दास्तुतिरलकारः ॥ 

[वव नासीसेद्धतरेणरागमजत्किरणो रविरसितभागः । आभाति चेपुदपैणसमान.- 
विम्बः क्षितिरमणीरतिनिधान] हे क्षितिरमणीरतिनिधान प्रथ्वीचीसंमोगमन्दिरि, तव 

भवतो नासीरसख सेनायाः उद्धत उद्गत उच्छलितो योऽसौ रेणुधूटिस्तस्य रागेण 

मजन्तो ब्रुडन्तः किरणाः रद॑मयो यख तथा एवंगुणविरिष्ो रविः धीसूर्यः असित- 
भागो मलिनबिम्बः "सन् आभाति विदुषां चेतःसु चमत्करोति । कीटशश्चमत्करोति ) 
त्रपुदरपणसमानविम्बः अचपुणः पिच्चटख योऽसौ दपण आदरौस्सय समानं सदशं विभ्वं 
मण्डलं यख रवैः सर तथा॥ 

१. मृरूपाठेऽयम्,. 
२२० 



१८६९ क(व्यमारा । 

तव सेनाजनसेविततरास परिद्ष्यद्रारिषु निम्नगासु । 

करिधावधरणिसमतोचितानिं नूनं भवन्ति नृप विस्तृतानि ॥ २०२॥ 

त्वत्कुञ्चरहयरथमटभरेण वूर्णीङृतदुगपरम्परेण । 

रिपुविषयेष्वहितारण्यदाव दुगेतवसुमाप्रतिमाखमेव ॥ २०३ ॥ 

भवतोऽम्बुधिरोधःकाननेषु दिग्विजियन्ाजप्रथितेषु । 

सेन्येषु द्विषतां दरौनानि संमुखमायान्ति न गजितानि ॥ २०४ ॥ 

[शरव सेनाजनसेविततगख परिदष्यद्रारिषु निन्नगा । करिधावधरगिसमतोचि. 
तानि नूनं भवन्ति रप, विस्तृतानि] हे ठृ, तव भवतः सेनाजनैः कटकलोकैः सेबि- 

तानि उषितानि निवासीङृतानि तरानि कूलानि रोधांसि यासां तास्तथा ताम । परि 

युष्यद्वारिषु परि समन्तात् डष्यन्ति विल्यं यान्ति वारीणि जलानि यासां ताः परिघ 

ष्यद्रारयस्ताघु एवगुणविरिष्टा निन्नगा॒गङ्गा-यसुना-सरयू-वामिखा-रेवा-कावेर्यादिषु 

विस्तृतानि विस्तारा नूनं निश्चयेन भवन्ति संजायन्ते । कीद्शानि भवन्ति! करिधावध- 

रणिसमतोचितानि करिधावधरणीनां गजद्मनभूमीनां समता साम्य तस्या उचितानि 

योरयानि भवन्ति ॥ 

[व्त्कुञ्चरदयरथमटभरेण चूणीकृतदुरपरम्परेण । रिपुविषयेष्वहितारण्यदाव दुरमल- 
मुमाप्रतिमास्थमेव] हे अहितारण्यदावे हे राघ्रुवनदावानल, रिपुविषयेषु शचुदेशेषु 

दुगैत्वं उमाप्रतिमास्थं वर्त॑ते, नान्यत्र दुगैमस्ि । केन इला । तद्धेतुगर्भितं कारेणमाह- 
तव भवतः कुज्ञराश्च हस्तिनः, हयाश्च वीतयः, रथाश्च खन्दनाः, भटाश्च सहषभट- 

लक्षभटकोटीमटाः पत्तयस्तेषां भरेण समूहेन । क्थभूतेन । चूर्ण॑कृता रतखण्डीङृता 
दुर्गाणां प्राकाराणां परम्परा प्रेणिर्यन स तथा तेन ! हेतुपरिसंख्यालंकारः ॥ 

[भवतोऽम्बुधिरोधःकाननेषु दिग्विजयव्याजप्रस्थितेषु 1 सेन्येषु द्विषतां दर्शनानि 
संमुखमायान्ति न गजितानि] हे अहितारण्यदाव, भवतसतव सैन्येषु कटकेषु अम्बु- 
धिरोधःकाननेषु समुद्रतटवनेषु विषये दिग्विजयव्याजप्रस्थितेषु दिग्विजियव्याजेन 
मिषेण प्रस्थितेषु प्रयाणं प्राप्नु सत्षु द्विषतां शच्रणां दरोनानि प्राश्तानि कोऽथः रल- 
प्रद कूलखाश्वगजघ्लीरलानि सारवस्तूनि संमुखं अभिमुखं यान्ति, न गजितानि न 
गलवलितानि स॑युखमायान्ति । दीपकालंकारः ॥ 

१, मूकपागेऽयम्,. 



१ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । १८७ 

गृहव्याप्यः सरिधो नृजन्दर कुरहैखः केखिनिगा नरेन्द्र । 
लङ्कादिद्रीपविधिसम्थभूतः प्रतिवेशमिभः कताथ ॥ २०९ ॥ 
दिककम्मिसम्भाः सोच्छूयस् जाताः प्रससिपट्ा जयख । 
यस्येत्थं तव महिमा महीन किमसाध्यं तख गुणेरदीन ॥ २०१ ॥ 
गर्मिं जहीहि भोजावनीश चेदीश विशादमवदं प्रदेशम् । 
अदमन्तक वेदम विहाय याहि पव र्षु केरीरसमपेहि ॥ २०७ ॥ 
चोलेशच जरधिु्द्वय तिष्ठ पाण्ड्य सयसुज्घ् हतप्रतिष्ठ । 
वेरम पर्य॑ट मल्योपकण्ठमागच्छत नो चेतादपीठम् ॥ २०८ ॥ 
देशय निषेवितुमाञ् सदसि तव दृह देव वचपि । 

सेवीर्विं 

कथिते सति स क्षितिपः किमस्ति यः सेवाविधिषु न ते चकसि ॥२०९॥ 

[गरदवाप्यः सलिक्धयो सचन्द्र कुर्रैखः केठिनगा नरेन्द्र । लङ्कदिङद्रीपविधिसम्थं- 

भूतः प्रतिवेरनिभः कृताथ ॥ दिष्कुम्भिस्तम्भाः सोच्छ्यसय जाताः प्ररसिपद्य जयसख । 
यस्येत्थं तव महिमा महीन किमसाध्यं तस गुणेरद्ीन] हे दरचेन्द्र मानव्राङ्क, दे 
नरेन्द्र राजाधिराज, हेः कृतार्थं कृते पुण्ये अर्थः प्रयोजनं यस्येति स कृतार्थः इतकृद्यो 
षा तसय संबोधनम् । है महीन पृथ्वीपते, हे गुणेरदीन गुणेरोदार्यशोण्डीयेगाम्भीये- 
वीरयादिभिगुणेरहीनः परिपूर्णस्य संबोधनम् । यस तवे भवत इत्थममुना प्रकारेण 
महिमा माहात्म्यं वतैते तख तव असाध्यं अगम्यं [किं] वतैते, अपि तुन किमप्य- 
साध्यमसि । इत्यं कथमिति चेत् , सकिकधयः समुद्रा गरहवाप्यः सदनसरोवराणि वर्तन्ते । 
कुरदीलाः कुलपर्वता दहिमवत्सद्यविन्ध्याद्यः केटिनगाः कीडापर्वैता वर्तन्ते । जङ्कादि- 
द्रीपविधाने विषमस्थाने समर्थभूतोऽपि बल्वत्तरोऽपि प्रतिवेशनिमः प्रतिगरहसमानो 

वतैते । दिह्कुम्भिस्तम्भा दिग्गजेन्द्रवन्धनसतम्भास्तव जयस्य अ्रशषसिपद्र जाताः असि- 
द्विपाषाणा बभूवुः । कथंभूतख जयख । सोच्छ्यख रक्षमयुतन्नतखय । आक्षेपाटेकारः ॥ 

[गजि जदीदहि भोजावनीश् चेदीश्च विशादमवशं प्रदेशम् । अदमन्तक वैरम विहाय 
याहि पष्ठव लघु के्ीरसमपेदि॥ चोञेश जठ्थिमुष्टङ्गय तिष्ठ पाण्ड्य सयमुञ् हतम्रतिष्ठ। 

वेरम पयट मल्योपकण्डमागच्छत नो चेत्पादपीठम्॥ ई शख निषेवितुमाञ् सदसि तव 
दूतैरेव देव वचसि । कथिते सति स क्षितिपः किमसि यः सेवाविधिषु न ते चकास्ति] 
हे देव हे राजन्, तव दूतैभेवतो वचोहरः एवं अमुना प्रकारेण वचसि वचने नि्ष्टतया 
कथिते सति सदसि सभायां जल्पिते सति कथित् स क्षितिपो राजा किं असि वर्तते, 

१, श्रयोच्छरयसय' इति सटीकपुसतके. २. मूलपाठेऽयम्. 



९८८ काव्यमाल । 

केरलमरिखमुखकमर्ह॑स वङ्गीवनिताश्रवणावतंस । 
चोरखीकुचकरुव्र्विनोद पहवरमणीकृतविरदहयेद ॥ २१० ॥ 

(0 

कुन्तरकान्तारुकभङ्गनिरत मख्याङ्गनाङ्नखदाननिरत । 
वनवासियोषिदीक्षणविमुग्ध कणौटयुवतिकेतवविदग्ध । 
कुरुजाङ्गरुरुलनाकुचतनुत्र कम्बोजपुरन्धरीतिरुकपत्र ॥ २११ ॥ 

पद्भतिका ॥ 

अपितुन वतैते) सकः) यो राजा ते तव सेवाविधिषु चरणसेवनविधानेषु तेन 
नकास्ि न जागति, अपि तु सर्वोऽपि दृपवशेस्तव सेधां क्रोतीलर्थः । एवं कथमिति 
चेत् हे भोजावनीर धरापते, त्वं यलि गजनं गल्वल्गनं संग्रामछभरतवं जदीहि जदाहि 
सुख! हे चेदीश कुण्डिनपुरपते, अदमवशं प्रदेशं पर्यतसंवन्धिनीं भूर्भि विश प्रवेरं इर्। 
हे अद्मन्तक सपादलक्षपर्वेतनिवातिन्, तवं वेदम गृहं विदाय क्त्वा याहि गच्छ । है 
ष्व पश्चद्रामिल, केटीरसं कीडाखादं च्घु शीध्रं अपेहि परियज । है चोरेश। 
चोरदेशो दक्षिणापये वर्वते। सक्गापुरपते, जलधि पूर्वसमुद्रं उ्क्ष्य परं तीरं गत्वा 
तिष्ठ आख । हे पाण्ड्य सृक्ष्मवघ्नोत्पत्तिनगराधीश । दक्षिणार्पेथाभ्रितः पाण्ड्यो देशो 
वतते ! पाण््यो देशो द्विविधः--पाण््यः, अन्तरपाण्ड्यश्च । त्वं सयं गवं उञ्छ परि. 
यज । कथ॑भूत हे पाण्ड्य । हतप्रतिष्ट हता दातखण्डीकरृता मरतिष्ठा शोभा यस्येति तख 

तिरस्कारः करियते हे हृतप्रतिष्ट । हे वैरम दक्षिणापथपते, त्वं मलयोपकण्ठं चन्द्नाच- 
लसमीपं पयैट पर्यटनं कुर । एते सवेऽपि यूयं चेत् यथेव न कुरत तहि आश शप्र 
ईशस श्रीमारदत्तमदाराजस पाठपीठ सिदासनं सेषितुमाराधितुं सदसि समायां आगच्छते 

आयात । काकाक्षिगोलकन्यायेन सदसिशब्दस्य उभयत्र ग्रहृणम् । आक्षेषाठकारः ॥ 
केरटमहिलशुखकमलहंस, अयोध्यानगरात् दक्षिणापथे केरर्देशो वर्त॑ते तख संव. 

न्धिन्यो या महिलाः ल्ियस्तासां मुखकमलानां विकासने हंसः धीसूयसस्य संबोधनम् । 

अथवा तासां मुखकमटेषु विकासदंसः श्रतगरत्पक्षी । पद्रीव निताश्रवणावतंस वङ्गीवनि- 

तानां विनीतायाः अयोध्यायाः पूर्वदिक्ल्लीणां रल्नपुरद्चीणां श्रवणेषु कमपु अवतंसः के. 
णैपूरस्तखय संबोधनम् । चोल्छीकुचङुखल्विनोद चोलखछीणं विनीताया दृक्षिणदि. 
क्रीणां कुचछुख्यखेषु विनोदः कोडा यस्येति तस्य संबोधनम् । पष्टवरमणीकरतविरहखेद् 
पष्ठवरमणीनां पश्रद्रामिख्छीणां कृतो विरहितो विरह विप्रसम्भस दियोगसय खेदो 
दुःखं येन तख संबोधनम् ॥ 

कुन्तलकान्तालकभङ्कनिरत कुन्तलकान्तानां पूरवदेशचखीणां अल्कभङ्ेषु केशानां वि- 
रलीकरणेषु निरतस्तत्परसय संबोधनम् । मलख्याङ्गनाद्रनखदाननिरत मख्याद्नाद्ग 

नखदाने पुनर्भवमेदकरणे निरतस्तत्परस्तस्य संबोधनम् । वनवासियोपिदीक्षणविभुग्च 

१. गद्धापुर" इति सटीकपुस्तके. २. 'पथमाश्चियः. 



१ आश्वासः] यशसिरकचम्पूकाव्यम् | १८९ 

 वृपनपतीश्वर भूरमणीश्वर यदिदमसखिरगुणसंश्रय । 
उक्तं किचित्वस्स्तुतिकृतिचित्तचित्रं न महोदय ॥ २१२ ॥ 

धत्ता ॥ . 
येरिन्दिरामन्दिर स॒न्दरेन््र स्ीराजकन्दपं नतैनेरेनेः । 
दृष्टोऽसि दृष्टाः क्षितिप क्षितीशः काम कैरुस्सवकारिभिसे ॥२१२॥ 

हस्तागतेखिदिवलोकगतेसदीध- | 
रन्धन्तरारनिरतैश्च सपलजातैः | 

रोये जगत्रयपुरीभथिते तवे्थं 
को नाम विक्रमपराक्रमवानिहास्त ॥ २१४॥ 

वनवासियोषितां गिरिसोपानगरादिच्लीणां रक्षणे अवलोकने विमुग्धः विशेषेण मोदवान् 
तख संबोधनम् । कणौटयुवतिकैतवविदग्ध कणौटयुवतीनां विदरादिद्लीणां कैतवे कप- 
ठेनालिन्गने विदग्धश्वतुरस्तस संबोधनम् । कुरजाङ्रल्ख्नाकुचतनुत्र कुरुजाङ्गर्ललछ- 
नानां हसिनापुरच्लीणां ुचयोसतयुत्रं कन्चुकसस संबोघनम्। कम्बोजपुरन्ध्रीतिलक्पत्र 
कम्बोजपुरन्ध्रीणां कादमीरादिदेशच्रीणां बहन्मुण्डानां तिकुकाभरणससख संबोधनम् ॥ 
पद्धतिक्रा । षोडरामात्राछन्दः । रूपकम् ॥ | 

हे वरपनृपतीश्वर राजाधिराज । हे भूरमणीश्वर हे पथ्वीचीपते । है अखिलगुण- 
संश्रय हे निखिख्गुणनिवास । हे महोदय हे अद्धतोदय । यत्किचित् इदं पूर्वोक्तल- 
क्षणं स्वयि रकिचिदुक्तं प्रतिपादितम् । कथंभूतं उक्तम् । त्वत्स्तुतिकृतिचित् तव स्तुति- 

कृतौ भवतः स्तुतिकरणे चित् चेतनं आत्मखरूपं यत्र उक्ते तत् त्वत्स्वुतिङतिचित् 
तत् उं स्तुतिवचनं चित्रं आश्चर्यभूतं न भवति प्रत्युत तवं गुणा एतस्मादपि अधिका 
वतैन्ते । घत्ता । इदं घत्ताछन्दः । घत्ताटक्षणं यथा--षष्िमाच्ामिर्षत्ता मवति । 
कचिद्धिष्टिमाज्राभिैवति । सप्तविंशतिभेदा षत्ता भवति ॥ | 

येरिन्दिरामन्दिरेद्यादि । हे इन्दिरामंन्दिर लक्ष्मीनिवास । हे सुन्दरेन्दर हे 
मनोहर शक्र । हे च्रीराजकन्दपे हे खीणां उत्तमकामदेव। हे क्षितिप हे पृथ्वीपते, येमतेः 
नग्रीभूतैनरेनदैैपेरवं इष्टोऽसि अवलोकितोऽसि ते क्षितीशास्ते राजानः उत्सवकारि. 
भिरानन्दकारिमिः कमेभेगिन इष्य नावलोकिताः, अपितु स्वैरपि कामैसते नरेन्द्रा 
दृष्टाः । आक्षेपारंकारः ॥ ` 

हस्तागतैरिद्यादि । है राजन्, इत्थं अमुना प्रकारेण तव भवतः सपल्नजातैः 
दरद्चुसमृहः सोयं खुभटत्वे जगत्रयपुरीपरथिते सति त्रैलोक्यनगरीविख्याते सति कः पुमान् । 
नामेति संभावनायाम् । इद असन् संसारे विक्रमपरक्रमवान् सामर््यौदयमवान् भस्त 
भवतु । अपि तुन कश्चिद्धिकमवान. पराक्रमवान् भवेत् । कथेमुतैः सपन्न नतिः । हसताग- 



१९० काव्यमाला | 

सोऽपि राजा तयोरेवमभिनन्दतोवौचि वपुषि चानन्यजनसाधारणीं मधु- 
रतां निण्यं कदं करतरसपर्येनापि हायसोकुमायै वपुः, क चायं वयः- 
शिष्ललवलेश्ःणिरपि महासत््वाधिकरणेनिरवोदमशक्यारम्भसतपःपरारम्भः, 
क्ेमानि सकखचक्रव्िपदनिवेदनपिडुनानि कङ्केषिपहवच्छविषु करचरण 

तर्मन्धनवद्रैः । बन्दीगृहे क्षिपेरिखर्थः । पुनः कथंभूतैः शच्ुजातैः । चरिदिवलोकगतैः 
खगैलोकं प्राततः । म्रतैरियरथः । अपरं कथंभूतैः शुजातैः । तरीध्रन्ध्रान्तरारनिरौैश्च 
तरीघ्राणां पर्वैतानां रन्ध्राणि प्रच्छन्नापाटुकानि तेषां अन्तरेषु मध्येषु प्रदेशेषु निरतैः 
स्थितैः । दीक्षां गदीत्वा पवैतयुहादिषु तपश्वरणग्रापतेरिय्थः । समुचयाक्षेपालंकारः ॥ 

स राजा एरथ्वीपारुको भुपोऽपि अमुना प्रकारेण प्रविचिन्य सम्यग्विचाय सप्रश्रयं 
विनयसरहितं यथा भवत्येवं तन्मिथुनं भ्रति मुनिङमारकयुगलं भरति वभाषे उक्तवान् । 
किमुक्तवान् 1 मवतोर्युवयोः प्रसूत्ये जन्मने प्रसूत्यै । नामेति संभावनायाम् । को देशो 
वर्तते, भवतोः ग्रसूत्यै उत्पत्तये फ वा कुलमन्वयो वर्तते, यत्र कुरे भवतो्युवयोः 
जन्म आत्मलभो बभूव संजातम् । अज्ञातसंसारखखं संसारखखाखादर हितं भवत. 

श्रेतो मनः अरत्रजनाय दीक्षाग्रहणाय कुतः कसात् कारणात् वाल्ये रिश्ते जातयु- 
त्पत्नम् । एतस्पूर्वोक्तस्य प्रश्चत्रयस मम प्रार्थनतो मम याचनया उत्तरं अभिधेयं कथनी- 
यम्। ईटृदो टृपो युनिकुमारक्युगरे प्रार्थनं कृतवानिति तमेवाथं अथीन्तरन्यासेन द्र- 
यति--सन्तः सत्पुरुषाः साधुषु रलच्रयाराधकेषु सुनिषु अनुकूल्वाचो दितक्चनाः को. 

मललापाः भवन्ति । कथम् । हि । स्फुटमिति शेषः । अर्थीन्तरम्यासारंकारः ॥ 

इतीति किं भविचिन्दय । चकारात् पुनश्च किं कृता बभाषे। तयोरभयरुच्यभयमद्योरेषं 
पूर्वान्त प्रकारेणाभिनन्दतोः स्तुतिं ङवैतोः वाचि भारदयां वपुषि च रारीरे अनन्यजन- 
साधारणीं अनुपमां मधुरतां मिष्टतां निर्वण्यं अवलोक्य चिन्तयेति(न्तितम्) राक्ञा- 
क्र इदं प्रयक्षीभूतं वपुः शरीरं वर्त॑ते । कर्थभूतं वपुः । करतलस्पर्शनापि दायै सौकुमार्यं 
कोमरत्वे यस्य वपुषस्तत् करतलस्प्शोनापि हायसोकुमायम् । क च अयं अदक्षीभूतः 
तपःप्रारम्भो वर्तते । कथंभूतस्तपःप्रारम्भः । वयःपरिणामकडोरकरणेरपि वयसो योव. 
नसय परिणामेन परिपक्रतया कठोराणि ककंशानि करणानि इन्द्रियाणि येषां ते वयः- 

परिणामकेरकरणास्तेः महासच्वाधिकरणेः मदासस्रस्य महासादसस्य अधिकरणानि आ- 
धारभूता येषु पुरुषास्ते महासत्वाधिकरणास्तैर्महासत्वाधिकरणेः निर्वो निवीहं कतु अश- 
क्यारम्भो अशक्यः कतुमिदं न शक्य आरम्भो रभसं यख तपःप्रारम्भस्य स तथोक्तः। 

क इमानि प्रदक्षीभूतानि करचरणतटेषु पाणिपादतटेषु लक्षणानि वर्तन्ते । कथंभूतेषु 
करचरणतरेषु कद्छिपछवच्छविषु अशरोकतरुपट्वसदरोषु । कर्थभूतानि लक्षणानि । 
सकख्चक्रवर्तिपदनिवेदनपिद्धनानि षट्खण्डप्रथ्वीपतिराज्यकथनसूचकानि । क्र चायं 
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तकेषु लक्षणानि, क चायमादित एवाजन्ममिक्षाकसमक्रमः प्रक्रमः । अहो 
आश्वम् । कथमाम्यामसत्यतां नीतोऽयं प्रलङ्गफरनिर्देरः । 

किं च नीलमणिसखानि कृन्तकेषु, चिरिरकरपरा्धतां भाक्योः, तरङ्गर- 
खाधि्ीषु, रलसमुच्यं रोचनयुगख्योः, कौस्तुभोसखत्ति कपोरेषु, अयृत- 
धारा्रवाहं नासयोः, गम्भीरत्वमालपेषु, ्रवाख्पषछठवोष्टासं रदनच्छदयोः, 
सुधारसप्रभा सितिषु, प्रचेतःपाराञ्श्रवणविषये, कम्बुकान्ति कण्ठयोः, वी- 

प्र्यक्षीभूतः प्रकफमः प्रारम्भः । कथंभूतः प्रकमः । आदित एव प्रथमत एव आजन्मभि- 
क्षाकसमक्मः आजन्मतो जन्मत आरभ्य भिक्षां आकन्ति आखादयन्ति एते आज. 
न्मभिक्षाकास्तैः समक्रमोऽनुपरिपाटी यख भ्रकमख स तथोक्तः । अदो आश्वर्यम् अद्भुत- 
मेतत् । कथं केन प्रकारेण द्वाभ्यां आस्यां अयं प्रयक्षीमूतः म्रयज्गफटनिरदैशः फरुकथनं 
पामुद्रशाञ्च असलयतां नीतो व्यर्थतां प्रापितः} विषमालंकारः ॥ 

किच असि कश्चिद्धिशेषः। नूनं निश्चयेन अनेन म्र्यक्षी भूतेन प्रजापतिना बरह्मणा सप्- 
रिवारः समुद्र परिवारसदहितः पारावारसदहितः पारावार एव समुद्र एव न अन्यः क्चि- 
त्परसुक्छृषटं निष्केवल वा दारि दुमेतलं दुरविंधत्वं आनिन्ये आनीतः । प्रजापतिना किं क- 
वता | 9७०७५6९ ८०१०४७५ 9७१७००८९ 18, 8, 186.। १8. क ०००७७०४५ 

उन्त च चिद्यानन्देन--छजति करोति अ्णयति घटयति निर्माति निर्मिमीते च । अनु- 
तिष्ठति विदधाति च रचयति कल्पयति चेति करणार्थं ॥ [प्रजापतिना पुनः किं कुर्वता ।] 
(2 $ प्रजापतिना पुनः किं कुवैत । अख 

मिथुनस्य चिष्टीषु भ्रषु तरङ्गरेखाः केश्रोररेखा लहरीरेखाः ख्जता । प्रजापतिना पुन 
किं कुर्वता 1 अख मिथुन लोचनयुगल्योः नेत्रद्वन्द्रयोः रत्नसमुचयं धेतकृष्णरक्त 
माणिक्यसमृहं जता । प्रजापतिना पुनः किं कु्वैता । अस्य मिश्ुनसय कपोरेष्ु गण्ड- 
स्थेषु कौसवुमोपत्ति कौसुभरत्नोत्पत्ति रजता । अजापतिना पुनः किं कुर्वता । 
असख मिधुनख आलयेषु खरेषु अस्तधाराप्रवाहं खजता ! "^-^" "^" ध. 
नाम(सःयोः गम्मीरत्वमन(त)लस्परत्वं ख्जता । प्रजापतिना पुनः अस्य रदनच्छदयो- 
रधरयोर्विंषये म्रवाल्पष्ठवोह्यसं विद्वुमकुम्पलगप्रादुभौवं खजता । प्रजापतिना पुनः अस्य 
सितिषु दैषद्धासेषु खधारसप्रभा अम्रतरसतेजांसि रजता । प्रजापतिना पुनः अस्य 
श्रवणविषये शब्दग्रहेषु प्रचेतःपाशान् वरुणदिक्पायुधानि रजता । प्रजापतिना 
पुनः अस्य कण्ठयो््रीवयोः कम्बुकान्ति दक्षिणावर्तशयोभां जता । प्रजापतिना पुनः 

१. श्रवाहमारपेषु, गम्भीरत्वं नासयोः" इत्येवं पाठ्छीकानुसारी. 

१,.-२.-३. पुसकत्रयेऽप्यत्र पाठच्ुदितः. 
। । 
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चिविरसितानि वाहा, रक्ष्मीचिहानि करतरेषु, रमवि्मरोभासुरःखल- 

योः, वे्रेहठितानि वर्प, आवर्वविभ्रमं नाभिदेशयोः, प्रथुलं नितम्बदेशे 
दृत्तिगुणनिमोणभुरुषु, स॒क्ताफटप्रसूप्ति चरणनसखेषु, ठावण्यरसनिभैरतं 
चास मिथुन तनौ, अनेन दजता प्रजापतिना नुनं सपरिवारः पारावार 
एव परं दारिद्यमानिनये । 

अपि च। 

यत्रामृतेन संमजन्म विभाति विश्व 
त्रन्दुना सह रति भजतेऽम्बुजश्रीः । 

रवष्यमेव मधुरतसुेति यत्र 
तद्वप्येते किमिव सूपम्यं जनोऽख ॥ २१९ ॥ 

(7 2 9 7 ए) 

अस्य वाहा भुजेषु वीचिविलसितानि रहरीशोभितानि जता । प्रजापतिना पुनः 
असख क्रतच्ुं हस्ततटेषु लक्ष्मी चिहानि कक्ष्मीलक्षणानि एजता } म्रजापतिना पुनः 

अस उरःस्ल्योहंदयस्थल्योः रमावेदमशोभां रक््मीमन्दिरयोभां छजता। प्रजापतिना 
पुनः अख विषु उदररेखास विषये वेचवेषितानि छजता । प्रजापतिना पुनः भ 
नाभिदेशयोः आवर्तविभ्रमं जता । प्रजापतिना पुनः असख नितम्बदिि कटिपश्वाद्वा- 

गप्रदेओे प्रथुतवं विसतीर्णत्वं ख्जता । प्रजापतिना पुनः अख उरुपु सकिथपु दृत्तिगुणनि- 
मर्ण रजता वतुरुगुणरचनां कुर्वता ¦ प्रजापतिना पुनः चरणनखेषु पादपुनभेवेषु 
मुक्ताफल्प्रमूति मोक्तिकोत्पत्ति खजता । प्रजापतिना पुनरस्य तनौ सर्वसमिनरदरे लाव- 
ण्यरसनिभैरत्वं काम्तिरसगाटत्वं कुर्वता । उस्क्षाटंकारः ॥ 

अपिच तथा च विशेषमाह--यत्राभ्रतेनेत्यादि । मस मुनिकुमारकयुगर्ख 
तत् सूपं खरूपं अयं प्रलक्षीभूतो जनो खोकः करिभिव वण्यते कीटदामिव कथयेत् । 
तत्कि यत्र यस्मिन् रूपे विश्वं शरीरं आपाद्मस्तकपयन्तं शरीरं अगरुतेन पीयूषेण सम. 
जन्म सहोत्पत्ति विभाति शोभते ! यत्र यसिन् सूपे अम्बुजध्रीः कमरलक्ष्मीः इन्दुना 
चन्द्रेण सह रति भजते संतोषं कुरते । अम्बुजस्थानीये नेचयुगले चन्द्रस्थानीये द्व 
मुखे इदय्थः। यत्र यसिन् सूये लावण्यमेव लवणिमेव मधुरत्वं मिष्टत्वं उपेति गच्छति । 
लवण क्षारणं मधुरत्वं अग्रुतवत् भिष्टगुणं एतत्सर्वं विपरीतं कविजनः कथं वर्णयति । 
अपितुनरक्रोतीदर्थः। आक्षेपोपमा ॥ 

दिशि" इति पाठष्टीकानुसारी, 
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हृति क्षणं च प्रविचिन्त्य भूपः सप्रश्रयं तन्मिथुनं बभे । 
को नाम देरो भवतोः प्रसूय किं वा कुढं यत्रे बमूव जन्म॥२१६॥ 
अज्ञातसंसारस्रखं च बास्ये जातं कुतः प्रत्रजनाय चेतः । 
एतन्मम मराथनतोऽमिधेयं सन्तो हि साधुष्वनुकूरुवाचः ॥ २१७ ॥ 
युनिङ्मारः- 
नान्यत्र दीक्षाग्रहणान्मुनीनां संकीर्तनं तत्रितयस्य युक्तम् । 
तथापि तत्कठमहं यतिष्ये मवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः ॥ २१८ ॥ 

ध्यानज्योतिरपासततामसचयः स्फारस्फुरत्केवर- 
ज्ञानाम्भोधितदेकदेराविकसत्रेरोक्यवेखचरः । 

आनम्रन््रहिखण्डमण्डनभवत्पादद्रयाम्भोरदः 
श्रीनाथ प्रथितान्वयस्य भवतो भूयाजिनः श्रेयसे ॥ २१९ ॥ 

सुनिकुमारः अभयरचित्रृते--नान्यत्रेत्यादि । मुनीनां यतीनां तत्रितयस्य 
देशकुकदीक्षाग्रहणन्रयख संकीतेनं कथनं युक्तं न भवति । कथम् । अन्यत्र वजेयित्वा 1 
कस्मादन्य । दीक्षा्रहृणात्। ददिगितरतऽन्येश्च । इति सूत्रेण पश्चमी विधानम्। देकुख्योः 
संकीतैनेनैवोत्पत्तिसद्धावो यस्मात् । यदप्येवं तथापि तत्क तत्रितयस्य संकीतनं विधा- 
तुमहं यरस्िकनामा यतिः यतिष्ये यले करिष्यामि । भव्येषु सुक्तियोगेषु पुरुषेषु 
रत्त्रयोचितेषु पुरषेषु पक्षपाताः पक्षपरियरह्ा भवन्ति संजायन्ते । कथं हि स्फुटमिति 
रोषः । अथीन्तरन्यासाठंकारः ॥ 

ध्यानञ्योतिरित्यादि । हे श्रीनाथ हे लक्ष्मीपते, भवतस्व जिनः श्रीमद्भगवद- 
हैत्सर्वन्ञो चीतरागदेवः श्रेयसे कल्याणाय भूयाद्धवतु । कथंमूतख भवतः । प्रथितान्वय- 
स ॒विख्यातहरिवंशस्मुत्पच्नखय । कथंभूतो जिनः । ध्यानज्योतिरपास्ततामसचयः 
ध्यानज्योतिषा शु्कध्यानतेजसा अपास्तो विध्वस्तः समूककायं कम्पितस्तामस्रचयच्चिष- 
श्प्रकृतिसमूहान्धकायो येन स तथोक्तः । पुनः कथंभूतो जिनः । स्फारस्फुरत्केवलन्ञाना- 
म्भोधितटेकदेराविलसत्रखोक्यवेलाचलः स्फारं प्रचुरतरं लखोकालोकन्यापकं स्फुरत् 
योगिनां चेतःसु चमक्छुर्वैत् यत्केवलन्ञानं पञ्चमं ज्ञानं तदेव अम्भोधिः सयुद्रोऽतिगम्भी- 
रत्वात् अपयैन्तत्वात् च तख तटं परस्तसेकदेशे एकस्मिन् पाश्वं विलसन् रोभमान- 
चेखोकयवेखचरच्चिभुवनवेलपर्वैतो यख स॒ तथोक्तः । पुनः कथंभूतो जिचः । आन. 
म्रेनरदिखण्डमण्डनभवत्पादद्याम्भो रुहः आनम्राः समन्तात् चरणयोः पतिता ये इन्द्राः 

सोधभेन्द्रायच्युतप्यन्ताः शक्रास्तेषां दिखण्डानां मस्तकानां मण्डनं भूषणं भवत्संजाय- 

माने पादट्रयाम्भोरुहं चरणयुगककमलं यस स तथोक्तः । रूपका विशयालंकारः ॥ 

१, 'वदानाः * इति पाठः सटीकपुस्त के, 
२५, 



१९४ काम्यमाला | 

सोऽयमाञ्चापितयस्ञा महेन्द्रामरमान्यधीः | 
देयात्ते संततानन्दं वस्वमीष्टं जिनाधिपः ॥ २२० ॥ 

इति सकर्तार्किकलोकनचूडामणेः श्रीमन्नेमिदेव भगवतः शिष्येण सदयो ऽनवद्यगयुपव- 
विद्याधरचक्रवतिंिखण्डमण्डनीमवचरणकमसेन धीसोमदेवसूरिणा विरचिते यदो 
धरमदारजचरिते यशस्तिरुकापरनात्नि महाकाव्ये कथावतारो नाम प्रथम आश्वासः॥ 

अथेदानीं निजनामाहकं ददानाः सूरयः शनेकमाहुः-- सो भयमित्यादि । स जगत्मि- 
दोऽयं प्रयक्षीभूतो जिनाधिपो जिनराजस्वे ठभ्यं अभीष्टं वस्तु वाञ्छितं वस्तु देयात् 
ददातु 1 कथंभूतं वस्तु ! संततानन्दं संततं निरन्तरं आनन्दोऽनन्तसख्ये यस्िन् 
वस्तुनि तत् संततानन्दम्। परमनिर्वाणमिदर्थः ¦ कथंभूतो जिनाधिपः । आस्ार्पितयशाः 
आशा दिक्षु अर्षितमारोपितं यशः पुण्यगुणकीतेनं यस्य येन वा स आशापितयश्ाः। 
अपरं कथंभूतो जिनाधिपः । महेन्द्रामरमाम्यधीः महेन्द्रः सर्वनरेन््रेरमरेः सवैदेवै्मान्या 
पूजनीया धीः बुद्धिर्यख स तथोक्तः । अख शरकस्य चतुद चरणेषु पूर्वो वर्णो गृष्यते, 

तेन सोमदेवः" इति नाम भवति । अतिङयारकारः ॥ 
इति [सकल्ताकिंकचूडामणेः श्रीमन्नेमिदेवभगवतः रिष्येण संदयोऽनवयगयपद्य- 

विद्याधरच्क्रवतिशिखण्डमण्डनीभवच्चरणकमटेन श्रीसोमदेवसूरिणा विरचिते] यशो. 
धरमहाराजचरिते [यदासिल्करापरनात्नि] महाकाग्ये कथावतारो नाम प्रथम आ- 

श्वासः] परिच्छेदविदेषः । समाप्त इदयर्थः । कथंभूते यदोधरमहाराजचरिते । श्रीसो- 
मदेवसूरिणा विरचिते वर्णिते । पुनः कथंभूते । यशसिलकापरनान्नि यश सिखक- 
मिति भपरं द्वितीयं नामाभिवानं यख तत् तस्मिन् तथोक्ते । कथंभूतेन श्री सोमदे- 
वसूरिणा । श्रीमन्नेमिदेवमगवतः शिष्येण श्रीमशवासो नेमिदेवो भगवानावार्यः श्रीमन्ने- 

मिदेवभगवान् तख तथोक्तस्य रिष्येण अन्तेवासिना । कथंभूतसय नेमिदेवभगवतः। 
सकताकिंतलेकचूडामणेः सकलाः समग्रा्च ते तार्किकलोकाः पट्तक॑चक्रवत्तिनस्तेषां 
चूडामणिः क्िरोरत्नं तस्य तथोक्तस्य । कथंमूतेन श्रीसोमदेवसूरिणा सयस्तत्काङ अन- 
वद्यगयपद्यविद्याधरास्तेषां चक्रवर्तिनः सार्वभोमास्तेषां शिखण्डानां मस्तकानां मण्डनी- 
भवत् भूषणं संजायमानं चरणकमरं पादविश प्रसूनं यसय स तथा तेन ।॥ 

इति श्रीविदानन्दभद्रारकपरियरिष्येण भश्नरकश्रीमद्धिभूषणगुरुपरमाभीष्युरुधात्रा 
भ्रीरक््मी चन्दभद्यरकामिमतेन श्रीचिहनन्दगुरप्राश्रनया सिद्धान्तसागरचक्रनयाल्याृति 
निमित्तं भध्चरकशरीनीलकण्डविद्वदरह्यराक्षसन्नोिद्गमघचञ्ञामरुद्धद्रदिनवनवतिमहावा- 
दिक्ब्धविजयेन तरकैव्याकरणछन्दोदकारसिद्रान्तसादिदयादिशाखनिपुणमतिना प्राकृत. 
व्याकरणायनेकञाल्लरचनाचुश्ना सूरिधरीश्रुतस्ागरेण विरचितायां यरास्िलकचन्दिका- 
भिधानाथां य्ोधरमहाराजचरितचम्पूमहाकान्यरीकायां कथावतारप्रथमाश्वासचन्दिका 
परिसमाप्ता ॥ 

न्थाग्रन्थसंख्या पच्चचत्वारिरच्छती ४ 

१. ठेखकप्रमादपतितो मूलपाठः, 



२ आश्वासः] यरासतिरखकचम्पूकाव्यम् । १९९ 

द्वितीय आश्वासः । 

श्रीकान्ताकुचकुम्भविभ्रमधरव्यापारकस्पद्रुमाः 
स्वगैखरीजनलोचनोखल्वनक्रीडाङृताथोगमाः । 

जन्मापूवेविमूतिवीक्षणपथप्रानसिद्धाशिषः 
पुष्यासुर्मनसो मतानि जगतः स्याद्वादिवादत्विषः ॥ १ ॥ 

अथेदानीं द्वितीयस्याश्वासखय पषवन्धनान्नष्टीका करियते । तस्िन्नाश्वासे आदिमङ्गलध 
जिनवक्सवनपुरःसरं श्रीसोमदेवाचायः नान्दीसूत्रमिदमाद--श्रीकान्तेत्यादि 

सखाद्वादिवादविषः । खादसि, खान्नासि, खयादसिनासि, सखादवाच्यम् । यादस्िवा 
वक्तव्यम् । सान्नास्ि वा वक्तव्यम् । स्यादसि नासि वा वक्तव्यम् । इत्येवं सखाच्छब्दपूर्वैकं 
प्रतिवस्तु सप्तभङ्गान् वदतीत्येवंशीकः खाद्रादी श्रीमद्धगवदरैत्सर्वक्नवीतरागस्सख वादो 
द्रादशङ्गशाच्रं तख विषो वाण्यो वचनानि जगतन्नेलोक्यख तत्नस्थितभव्यजनसमू- 
हस मनसधित्तय मतान्यभीष्टानि पुष्यासुः पोषयन्तु । कथभूताः खाद्रादिवादत्विषः। 
ध्रियोऽभ्युदयलक्षणलक्षम्यसता एव कान्ताः श्ियस्ताघां कुचाः सनास्त एव इम्भाः कलशाः 

सुखामरताधारमूतत्वत्तेषां विभ्रमः शोभा तां धरन्तीति भ्रीकान्ताकुचकुम्मविभ्रमधयराः 

1 ०००११ कल्पद्रुमाः कल्पवृक्षाः। आविष्टलिङ्गत्वादन्र ्रीटिङ्गय विशे- 

षणं पुंस्त्वम् । पुन कथंभूताः । स्याद्रादिवादतिषः खगघ्लीजनकलोचनोत्पल्वनक्रीडाकृताथ- 
गमाः ख्ख संबन्धिनो ये घ्रीजना देबाङ्गनासमूहास्तेषां लोचनानि नेत्राणि तान्येव 
उत्पल्वनानि कुवलयकाननानि । सुखी तलोत्पादहेतुत्वात्। तेषां तेषु वा या क्रीडा तया 
कृतार्थैः कृतकृ आगम आगमनं यासां तास्थोक्ताः । अपरं कथंभूताः साद्रादिवाद्- 

विषाः । .जन्मापू्वेविभूतिवीक्षणपथप्रस्थानसिद्धारिषः जन्मन आरभ्य आसंसारमा- 

रभ्य आगम आगमनं यासां या अपूव विभूतिः परमसुक्तिलक्ष्मीदर्थस्तसयाः वीक्षणपथे 
अवरोकनमागे यत्स्थानं ग्रथमनप्रारम्भसतस्िन् सिद्धारिषः श्रीसिद्धुचक्रस्य पुष्पाक्षता- 

शिषः । प्रल्यानसिद्विहेतुलादियथः। उक्तं च--सरवथा भिनयल्यागी यथा दृष्टमपे- 
क्षकः । याद्रादस्तावके न्यायेनान्येषु नात्मविद्िषाम् ॥ तथा चोक्तम्--भारलां व्यव- 
सायेन जिमीषायां रुचो तथा । रोभायां पचस प्राहुः विडध्वतिं पूर्वसूरयः ॥* ङूपका- 
लकारः । अच प्रथमचरणे नरेन््रलक्ष्मीप्रा्धिवैणिता, द्वितीयचरणे देवेन्रलक्ष्मीसमागमो 
व्याद्यातः, तृतीयचरणे मुक्तिफठ दरितम्, एतत्रयदशैनेन सप्त परमस्थानानि कथितानि 
भवन्ति । तानि कनीदाह--'सनातिः सद्रहस्थत्वं पारिव्राज्यं सरेन््रता । साम्राज्यं 
परमाददयं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥* एतत्सव जेनमार तीभक्या भवतीति भावार्थः ॥ 

१. ‹स्यादस्यवाच्यम् । खान्नास्यवाच्यम्" इति सटीकपुस्तकपाठः. २. अनच्र पाठः 
कियाच्न्टो भवेत्. ३. नियमः दीकानु्तारी पाठः. 



१९.६९ क्ाञव्यमाखा | 

या नाकरोकपतिमानसराजहंसी 

विद्याधरेश्चरविचारविहारदेवी | 
मत्यापिपश्रवणभूषणरलवह्टी 

सा वः श्रियं वितरताज्िनवाक्परसूतिः ॥ २॥ 

अहो जगत्रयप्रासादप्रकाशनकीतिकुट्देवतामहः महानुभावतोपा- 
सारघष्टिसूदितकलिकार्व्यार धमीवलोकमहीपाल पसिप्तसमस्तशाश्ो- 
दीर्णणवनि्णय, समाकर्णय--अस्ि खस्िहैव षर् खण्डमण्डटीविभागवि- 
चित्रे मरतकषत्रे प्रहसितववसतिकान्तयोऽवन्तयो नाम॒ निखिररोकाभि- 
लाषविरासिवस्तसंपत्तिनिरससुरपादपमदो जनपदः । 

पुनश्च भारतीश्रुतिविशेषणमाह--या नाकटोकेत्यादि । सा जगस््सिद्धा जि- 
नवाक्प्रसूतिः जैनमारती वो युष्मभ्यं भियं अभ्युदयं निः्रयसलक्षणोपलक्षितां रक््म 
वितरताददातु ¦ साका। या जिनवाक्प्रमूतिः नाकखोकपतिमानसराजदंसी नाक. 

लोकपतेरदैवेन्द्रसय मानसख चित्तसरोवरसय [कीडने क्रीडाकरणे] राजदंसी राजदंसभायौ 
वतैते ! पुनः कथंभूता । वि्याधरेश्वरविचारविद्रदेवी विदयाधरेश्वरा गणधरदेवा बि- 
दयाघरचक्रवतिनस्तेषां विचारेषु पयलोचनेपु विदारदेवी गृहदेवता वर्त॑ते । पुनः कथं 
भूता । मद्यधिपश्रवणमूषणरलवद्टी मर््यधिपाः भरतादिश्रेणिकपरयन्ता राजानस्तेषां 
श्रवणानां कर्णानां भूषणे मण्डने रलवद्टी रत्रजरितकर्णङुण्डलमि दर्थः । अच वृत्ते खगलोक- 

विधाधरलोकभूमिगोचरनृपराज्यलक्ष्मीणां दायिका भारती भवतीति भावः । रूपकमिदम्॥ 

अहे इत्यादि । अद्ये श्रीमारदत्तमदाराज, जगत्रयप्रासादपरकाशनकीरतिकुलदेवता- 
महः जगत्रयं च्रलोक्यं तदेव प्रासाद अर्ध्वगतिहेतुत्वात्तख प्रकाराने उयोतकरणे 
या कीर्तिः पुण्यगुणकीतनं सव कुलदेवता पूर्वैपुरुषसंततिसमागमत्वात् तया मह्यते 
लोकः पूज्यते स तथा तस संबोधनं हे तथोक्त । अदो मदादुभावतोपलसारष्टसूदितक- 
लिकाल्व्याट मदादुभावता मदाग्रमावः सेवे उपलासारसष्टिः पापाणवेगवद्रृषटसर्गः 
तया सूदितो निपातितः कलिकाल एव व्याल दुष्टगजः । अथवा सूदितो निर्मलकासे- 
कासितः कलिकार एव व्यालः कृष्णसर्पो येन स तथा तस संबोधनम् । अद्यो धम. 
वखोकमहीपार धर्म॑स्यवरोको रक्षणं तेनोपलक्षितो महीपालो राजा तस्य संबोधनम् । 

अदो परिप्राप्तसमस्तशाघ्रोदीगौर्णवनिर्णय परिप्राप्ठो विज्ञप्तः समस्तशाघ्रो दीर्णणेवख 
सकटशाच्महासमुद्रसय निर्णयो निश्चयो येन स तथा तस संबोधनम् । समाकर्णय 

संमुखीमूय देशकुरदीक्षाखसरूपं सम्यक् स्वं "ण॒ । अस्तीत्यादि । ख़ वाक्याठकारे । 
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श्रिया गृहाणि श्रीदनेदानान्यभ्युपपत्तिमिः । 
यत्र नैस्िकीं प्रीतिं मजन्ति सुकृतात्मनाम् ॥ ३ ॥ 
राजन्ते यत्र गेहानि खेरुतर्णकमण्डैः । 

वेराचल्कुखानीव कषेः क्षीरवारिधेः॥ ४ ॥ 
यत्र स्खरदरतेवीरेः कान्ताः कुष्टिमभूमयः | 

(नोक भ 

; पदमसरासीव मृदुगद्दमाषिभिः ॥ ५ ॥ 

इदैव भरतक्षेत्रेऽस्ित्रेव जम्बूद्रीपसंबन्धिनि मरतक्षेत्रे अवन्तयो नाम जनपदो देशो- 
ऽसि विद्यते । कथंभूते भरतक्षेत्रे । षट्खण्डमण्डरीविभागविचित्रे षट्खण्डानां मण्डली- 
विभागे; देशविभागे; विचित्रे आश्वयैकारिणि । कथभूता अवन्तयः । प्रहसितवयवस- 
तिकान्तयः प्रहसिता तिरस्छृता वसुवसतेः खगे लोकस कान्तिः सोभा याभिस्रास्त- 
थोक्ताः। कथभूतो जनपदः । निखिललोकामिलषविलाचिवस्बुसंपत्तिनिरस्खरपादपमदः 
निखिलानां समस्तानां लोकानां पच्रजनानां अभिलषेषु वाञ्छासु विकसन्ति प्रवतैन्ते 
इत्येवंसीखानि यानि तानि निखिल्लोकाभिटषविलसीनि तानि च तानि वस्तूनि 
आमरणभोजनादीनि तेषां संपत्तिभिः राप्तिभिः निरस्सिरस्करृतः सुरपादपार्नां कस्प- 
वृक्षाणां मदोऽदहंकारे येन जनपदेन स तथोक्तः । उपमैव ॥ 

धियेव्यादि । यत्र यस्मिन्नवन्तिजनपदे गृहाणि मन्दिराणि पस्ट्यानि श्रिया सह 
लक्ष्म्या साधे नैस्थिकीं खाभाविककीं प्रीतिं क्लेदं भजन्ति प्राघरुवन्ति । केषां गृहाणि । घु- 
कृतात्मनां पुण्यव्पुरुषाणाम् । यत्र यसिन् देशे श्रीरेक्ष्मीदनैः सह् पात्रदानैः सद 

परीति मजन्ति । यत्र यस्िन् देशे दानानि अभ्युपपत्तिभिरादंरः सह प्रीतिं भजन्ति । 
दीपक्रसिदम् ॥ 

सजन्त इत्यादि । यत्र यसिन्नवन्तीषु जनपदेषु खेलत्त्णैकमण्डकैः रममाणवाल- 

वत्सकसमूहैः छृत्वा गेहानि गृहानि राजन्ते शोभन्ते । कैः कानीव राजन्ते । क्षीरवा- ` 
रिधेः क्षीरसमुद्र कष्टोठेः कृत्वा वेलचल्कुलानीव समुद्रतटस्थितपवतडन्दानीव । 
उपमैव ॥ 

यच्रेव्यादि । यन्न॒ यसिन् अवन्तीषु जनपदेषु स्वलद्तैगेतिस्वलद्रमनेः बालैः 
शिद्युभिः कृत्वा कुषिमभूमयो बद्वधरण्यः कान्ता मनोहरा वर्तन्ते । कुदिमिभूमयः कानीव। 
पद्मसरांसीव कमरप्रोवराणीव । यथा पद्मसरांसि श्रेतच्छरैः पक्षिभिः हंसैः कत्वा का- 

न्तानि मनोहराणि भवन्ति । कथंभूतैवरेदसेथ । मृदुगदरदभाषिभिः खदूनि कोमलानि 
गद्रदान्यस्फुटानि वचनानि माषन्ते धुवन्तीत्येवं्षील स्रहुगद्रदभाषिणस्तेस्तथोक्तैः । 
उपमेव ॥ 
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प्रजाप्रकाम्यससयाव्याः सवदा यत्र भूमयः। 
सुष्णन्तीवामरावास्कस्पद्रुमवनश्चियम् | ६ ॥ 

नियं छृतातिथेयेन धेनुकेन सुधारसः । 
यत्राक्रियन्त देवानामपा्थाः कामधेनवः ॥ ७ ॥ 
विभ्रमोष्ठासिभिय॑त्र बह्वीनां विलोकिते; | 
हृता न बहु मन्यन्ते बुसदोऽनिमिषाङ्गनाः ॥ ८ ॥ 
जीवितं कीतेये यत्र दानाय द्रविणाग्रहः | 
वपुः परोपकाराय घमा गृहपाखनम् ॥ ९ ॥ 
बाल्यं विच्यागमेर्थत्र यौवनं गुरूपेवया । 
स्ैसङ्गपरित्यगैः संगतं चरमं वयः | १० ॥ 

प्रजेत्यादि । यत्र यस्मि्नवन्तिपु जनपदे मुमयः क्षेत्राणि सर्वदा सर्वकालं प्रजानां 
लोकानां प्रकाम्येरभिर्पणीयेः सचर्धान्यविरोराच्छाः परिपूर्णा वर्तन्ते । भूमयः ङि 
कुर्वन्ति । अमरावासकत्पद्रमवनभ्चियं मुष्णन्तीव अमरावासः खर्गखोकस्तख कल्पद्रुम 
वनानां स॒रन्रक्षोयानानां धियं लक्ष्मी मुष्णन्ति चोरयन्तीव । हेत्वल्कारः ॥ 

नित्यमित्यादि । यत्र यस्मिन्नवन्तीमु जनपदेणु धेञुकेन घदःप्रसूतमोसमूहैन 
देवानां खार्भिकाणां कामघेनवः सुरसुरमयो अपार्थ निरथौ अक्रियन्त चक्रिरे । कृता 
इयर्थः । कथंभूतेन घेनुकेन । कामथेनुनिर्धेरणहैतुर्गाभतं विशेषणमाद-षुधारसैरथर 

तरसे: कृत्वा निलयं सर्वकालं कृतं आतिथेयं प्राघ्ुणिक्रक्रिया येन घेनुकेन । कारेषे क 
तानि येयन्ते (१) । हेतूपमारंकारः ॥ 

विभ्रमेत्यादि । यत्र यसिन्नवन्तिपु जनपदेषु दुसदो देवा अनिमिषाद्गनाः अ- 
प्सरसो वहु न मन्यन्ते अधिक्रतरां न जानन्ति । तत्कारणगसितं विशेषणमाद--कथंभूता 
नुसदः। वछ्वीनां गोपाङ्गनानां विरोकफितेरवखेकनहूता अदुरभ्चिताः । कथभूतैर्विलो किते 
विभ्रमोहासिभिः विभ्रमभरक्षेपैसछसन्ति उच्यन्ति क्रीडन्वीव्येवंशीखनि विभ्रमो 
सीनितैः । हेतूपमारकारः ॥ 

जीवितमित्यादि । यच्र यस्िन्नवन्तिषु जनपदेषु जीवितं कालः कीर्तये यशसे 
वर्तते । यच्र यस्मिन् द्रव्यरद्ये रक्ष्मीसंग्रहय दानाय पाच्दानाय वर्वते । यत्र यस्मिन् 
वपुः सरीरं परोपकाराय परेषामवग्रहाय वर्तते । यत यस्मिन् गृहपालनं गरदस्थतवं 
धमय पूजादानादिनिसित्त वर्त॑ते ¦ दीपकाटंकारः ॥ 

बाल्यमित्यादि । यच यसिन्नवन्तिषु जनपदेषु बाल्यं कुमारत्वं वियागमैः शा- 
चसखीकारः संगते संयुक्तं वपते ) ोकानासिति शेषः ! यन्न यसिन् लोकानां यौवनं 
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द्वावेव च जनो यत्र वसतो वपति प्रति । 
अथिन्यवा्सो यो न युद्धे योन पराञ्ुखः ॥ ११ ॥ 

यत्र च बहिरेव मार्गभूमिषु निसगादरेषमनुष्यमनीषितसमसंपन्िभवः 

सकलोकोपसेव्यमानसंपद्धिः पाणिपहवापितखविस्तवकैशिदिवतापसानाम- 
पि संपादितसत्रमैत्रीमनोमिरपहपितदुरकाननानोकदै्वनदेवीदानमण्डपचा- 
रुभिस्तरमिः, जनेकनीरचरविकिरकलापचापरप्रबरानिखान्दोकितपाडिन्दी- 

तारुण्यं गुरुसेवया दिगम्बराणामाराधनेन संगतं वर्तते । यन्न यस्मिन् चरमं वयो वाधैकयं 
सर्वसङ्गपरिलयगेः जिनदीक्षाग्रहणेः संगतं वर्वते । दीपकारुकारः ॥ 

द्वायेवेदयादि । यत्र यसिन्नवन्तिषु जनपदेषु वसति प्रति गृहं गद प्रति द्वेष 
जनौ द्विपरकारकावेव माचुषौ वसतस्तिठतः। कौ तौ द्रौ । यः पुमान् अर्थिनि याचके अवा- 
खुखोऽधोमुखो न वर्त॑ते । यसु जनः युद्धे संग्रामे पराख्युखः प्रष्ठदाता न वर्त॑ते ! अ- 
तिशयालकारः ॥ | 

यन्न चेत्यादि । यत्र यसिन् अवन्तिषु जनपदेषु प्रजानां लोकानां वृद्धा अपि 
श्रियो ब्रद्धि प्राप्ता अपि लक्ष्म्यः परं केवख्माजन्मघ खस्थनेषु विस्तारयामासुः ब्रद्धि 
गताः। कथंभूताः भियः । मागेभूमिषु अध्वस्थानेषु बहिरेव नगराद्वाह्यप्रदेशेष्येव तरुभि- 

वृक्षः सरःप्रदेशैः सयोवरस्थानैः ठताप्रतानैः वद्धिविसतारैरन्येश्च वनराजि्ाखिभिर्वनध्रे- 
गिभिरक्षेः कृतङ़ताथातिथयः कृता विहिताः कृताः परिपू्ण॑मनोरथाः अतिथयः 
प्राघूर्णिका याभिस्ताः कतकृताथोत्तिथयः । का इव आजन्मसु विस्तारयामासुः । कन्यका 
इवे यथा कन्यकाः पत्तिवराः कुमार्यः असंजातवरसमागमा अप्राप्तनवीनवर प्राप्तः । 

कथेभूतैः * तरुभिः । निसर्गत्खभावेन अरेषमनुष्यमनीषितसमसंपन्नविमवैः अशोषाणां 
विश्वेषां मनुष्याणां मानवानां मनीषितसमः अभिलाषकल्पः संपन्नो निष्पन्नो विभवः प- 

तरपछवपुष्पफलादिलक्षणा रक्ष्मर्येषां तरूणां ते तथोक्तासेः । अपरं कथंमूतेस्तरुभिः । 
सकललोकोपसेव्यमानसंपद्धिः सकटेरविशरेलकिः व्राह्मणादिचाण्डार्पर्यन्ते जनैरुपसेन्य- 
माना अखायमाना संपत् पत्रपवपुष्पफल्च्छायादिलक्षमीर्येषां ते तथोक्तेः । पुनः 
करथभूतेः । पाणिपछवार्पितस्थविस्तवकैः पाणिपष्वेषु हस्तकमटेपु अपिता: स्थविस्त- 
वकाः फल्गुच्छा येसरुभिस्ते तथा तैः । फलमारनम्रत्वादिदर्थः । पुनः कर्थमूतैस - 
रभिः । त्रिदिवतापसानामपि खर्गखोकमुनीनामपि संपादितसप्रमेत्रीमनोभिः संपादिता 
उत्पादिता सत्रमैत्रीदा(दा)नमण्डपग्रीतिर्मनःख चित्तेषु येसे तथा तैः । पुनः कथंभूतः । 

अपहसितञ्रकाननानोकदैः अपहसितास्तिरस्छृताः सुरकाननानां खर्गलोकवनानां 
अनोकहाः कल्पट्माः येस्तरुभिस्ते तथा तैः । पुनः कथंभूते तरुभिः । वनदेवीदानमण्ड- 
पचार्मिः वनदेवीनां वनदेवतानां दानमण्डपवत् स॒त्रराखावत् चारुभिर्मनोहरः 
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संततिभिरविरर्विकासोलसत्ुवल्यकहरकैरवारविन्दमकरन्दविनदुमपन्द. 
संदोहामोदसदर्मिताभ्रपुषपैरत्तालनारीकरिनीदटदस्तो द्वारहदयहारिभिधिफ 
रितामृतमसूतिदिवयैरदिविजदेवाचनोपयोगभागिभिजल्देवताप्रपानिकेैः स- 
रःप्देयोः, मधुपमधुपानवराकोशको श काश्रवकिज्ल्कासवासराल्परिमरेहा- 
सिभिरेखसुख्यवेखानसकृष॒मावचयोचितैराखण्डर्रिखण्डमण्डनकाण्डपर 

तथा कथभूतः सरःप्रदेरीः । अनेकनीरनरविकिरकलापनापरग्रवलनिखन्दोितपा 

न्दीसंततिमिः अनेके बहगो ये नीर्वरविकिराः जलचरपध्षिणो देससारसचकवाकज- 
ठकाकादयस्तेषां कलापाः समृदास्तपां चाप्रडेन चपरन्येन प्रबटः प्रचण्डो योऽसौ म. 
निरो वायुस्तनान्दोलिताः कम्पिनाः पादिन्दौसंततयो ठटरीसमृह्रा अः सरःप्रदैरैस्ते 

तथोक्तास्मैः । पुनः कथंभूतैः सरःग्रदेशेः । अविरटयि्ासोसदछुवटय कहार्ररवारवि- 
न्दमक्ररन्दविन्दुस्पन्दसंदेदामोदसर्दाभिनाश्रपुष्पः अविरलः प्रचुर्तरो योऽसौ विकर 
विकोचत्वं तेन उष्टेररित उच्छटमन्ति यानि छुत्रखयानि उत्पलानि कल्ाराणि च रक्त 
कमलानि केरवाणि च कुमुदानि श्रेतोःपरल्मनि सरच््द्रानि च ध्रेतकमलनि च तेषां 
मकरन्दो रसस्तख बिन्दवो विधरुपस्तपां स्पन्दाः क्षरणानि तषां संदोहः समूहसख 
आमोदः परिमलं तन संदर्भितानि भिधरितानि अश्रपुष्पाणि जलति येषां जलग्रदशञानां 
ते तथा त्तः । पुनः कथंमुतः सरःप्रदेशः । उत्ताननारीकिनीदट्टस्तोद्ारहदयदहारिभिः 
उत्तानानि चपलानि यानि नादटीकरिनीदलानि पद्चिनीपत्राणि तान्येव दस्ता: पाणयस्तेषा- 
मुद्धारेण उच्रनन छायाकरणेन टृदयहारिभिरतिमनोषट्ःः 1 पुनः कथेमूतैः प्रदरशैः। 

विफलिताग्रतप्रसूतिदिवस्तः विफठिता निष्कटीक्रतास्िरस्करेता अमरतप्रपरूतिदिवसा 
वधोदिनानि यस्ते तथा तेः) अपरं कथंमूतैः सरःप्रदश्ः । दिविजदेवाचनोपयोगभागिभि 
दिविजानां खर्गिकाणामिन््राणां देदार्चनं अर्हत्पूनने तम्य उपयोगं काय भजन्ते आध्र 

यन्तीत्येवल्ली यस्ते तथोक्तासतः क्षीरसागर जलवदीपन्पाण्डुरत्वात् । पुनः कथंभूतैः सरः 

प्रदेदः । जल्देवताप्रमानिवेशः जल्दैवरतानां जल्दैवीनां प्रपानिवेैः पानीयक्चालसह- 
दोः । तथा कथंभृतछताप्रतानः वद्टीमण्डपः । मधरुपमधुपानवरकोशकोशच्ाश्ववकित्रल्का- 
सवासराल्परिमलोष्टासिभिः मधुपानां भ्रमराणां यन्मधुपानं सकरन्दपानं मद्यपानं च 
तस्य वा आधीनाः ये कोशाः कमट्पुष्पमध्यास्त एव कोशकानि सुरापा्चाणि तेभ्यः 
आश्रवन्तः क्षरन्तो ये किञ्चल्काः केसराणि तेपां आसवो मयं तस्यासरालो पर्यन्तो यो 
ऽसो परिमलो विमदोत्थगन्धस्तेन उदसन्तीत्येवंसीटा ये ठताग्रतानास्ते तथोक्ताक्तः । 
पुनः क्थभूतेरताप्रतानैः । टेखमुल्यवैखानसङुचुमावचयोचितः टेखेपषु देवे ये युय 
वंखानसाः प्रथानसुनयस्तेषां कुुमावचयाय पुष्पचुण्टनाय प्रसून वनाय उचिता यो 

ग्यास्ते तथा तेः । पुनः कथेमूतेरताप्रतानैः । आखण्डललिखण्डमण्डनकाण्डप्रसूनविडम्बि- 



२ आश्वासः] यरसतिखकचम्पूकाव्यम् । २०१ 

सूनविडम्बितखाण्डवप्रसवोत्पत्तिमिविटप्तकस्पवह्टीखष्िपमयेः करकिसख्या- 
[९ [० [प (न, नैर क न 

वम्वितपरसूनमञ्ञरीसम्मिर्वसन्तविखसवसतिसंतानैरतापरतानः, ° अन्येश्च 
निसिरभुवनजनजनितमनोरथावापिभिः परिभूतमोगभूमिभूरुदपमवेः फ- 

(५ रपरदानेोन्मुसपुप्यारेखिभिः वनराजिज्ञासिभिः कृतछृताथातिथयः प्रजानां 
वृद्धा अपि श्रियः कन्यका इवासंजातवरसमागमाः परमाजन्मघु वि- 
स्तारयामाघुः । 

मागोपिान्तवनद्रमावलिदरुच्छायापनीतातपाः 
पूणाम्य्णसरोवतीणपवनव्याधूतदेहश्रमाः । 

ुष्पेमन्दसुदः फठेर्भृतथियस्तोयैः कृतक्रीडनाः 

पान्था य॒त्र वहनित केठिकमरुव्यारोरुदारश्रियः ॥ १२ ॥ 

तखाण्डवप्रसवोत्पत्तिमिर्विटप्तकल्पवद्ठीखष्टिसमयेः आखण्डल इन्द्रस्तख शिखण्डसय मस- 
काम्रख मण्डनकाण्डानि विभूषणप्रशस्तानि यानि प्रसूनानि पुष्पाणि तैर्विडम्बिता व्यर्था 
ताः खाण्डवस्य प्रसवानां पुष्पाणायुत्पत्तय उत्पादितानि ताभिः (तिरख्छताभिः) कृतवा 
विप्तः तिरस्कृतः कस्पवष्टीनां खगवीश्धां रुष्टः समख समयोऽत्रसरो येङताप्रतनैस्ते 
तथोक्तासतैः । पुनः कथंभूतैरताप्रतानैः । करकिसख्यावटम्बितग्रसूनमजरीखग्भिः करवत 
हस्तवत् यानि किसलयानि पहवानि तेषु अवरुम्बिता धृताः ्रसूनमज्ञसी्जः पुष्पवछ्- 
रीमाला यैः लताप्रतनिै सथोक्तैः । अपरं कथंभूतैरताप्रतानैः । वसन्तविस्मसवसतिसं- 
तानैः वसन्तस्य वसन्तराजसख विलासवसतिसंतनैः कीडागरहसद्शेः । तथा करथंभू- 

तर्वनराजिकशाखिभिः । निखिलमभुवनजनजनितमनोरथावापिभिः निखिटभुवनजनानां 
विश्वरोकमानवानां जनिता उत्पादिता मनोरथानां दोहदानां अवाप्चिः प्राप्षिर्थस्ते तथा 
तेः । पुनः कथंभूतैरवनराजिदाखिभिः । परिभूतभोगमूमिभृरुप्रभविः परिभूतो मानभङ्गं 
प्रापितो भोगभूमिभूरदाणां कुवौदिकल्पतरूणां प्रभावो महिमा माहास्म्यं यस्ते तथा 
तेः । पुनः कथ॑मतैर्वनराजिाखिभिः। फलप्रदानोन्मुखपुण्यारेखिभिः फरप्रदानाय उन्मु- 
खो बद्धोत्कण्ठं पुण्यारेखी पवित्राकारा येषां वनराजिश्ाखिनां ते तथा तः । उपव ॥ 

मागोँपान्तेस्यादि । यत्र अवन्तिषु जनपदे पान्थाः पथिकाः केठिकमलव्यारोख्टा- 
रभ्नियो वहन्ति केलिकमलानां व्यालोखश्चपसख हारश्रियो मालारक्ष्मीर्वहन्ति धार- 
यन्ति । कथंभूताः पान्थाः । मार्गोपान्तवनद्रमावेलिदख्च्छायापनी तातपाः मागोपान्तयो- 
रध्वसमीपयोः संबन्धिनो ये वन्मा उदानवरक्षास्तेषामावलिः पद्िस्तस्याः दलानि 
पणोनि तेषां छाया अनातपस्तया अपनीतः स्फोटित आतपो घर्मा येषां पान्थानां ते 
तथोक्ताः । पुनः कथंभूताः पान्थाः ! पूर्णाभ्यर्णसरोवतीणपवननव्याधूतदेदश्रमाः पूर्णानि 

४. 



२०४ फान्यमार् | 

तत्रावन्तिषु विख्याता प्रथुवंरोद्धवात्मनाम् । 
अस्ति विश्व॑मरेशानां राज्यायोज्यनी पुरी ॥ १४ ॥ 
सोधनद्धष्वजाप्रान्तमणिदरपणलोचना । 
या स्वयं तरिदश्ञावासरक्ष्मीं दरषटुमिवोष्थिता ॥ १९ ॥ 
रोभन्ते यत्र सश्रानि मित्केतुसमुच्छयेः । 
हराद्विशिखराणीव नवनिर्मोकनिगीमेः ॥ १६ ॥ 
नवपहवमारङ्का यत्र तोरणपङ्कयः । 

{ 
भान्तीव मेखलानन्दिनितम्नाः सदनशचियः ॥ १७ ॥ 

सन्तः समीचीना गुणाः ओदार्यशौष्डीर्यगास्मीयवेरयवीयादयोऽन्येऽपि च अपरेऽपि 

वर्वन्ते । क्थ॑मूता गुणाः । तिसगसङ्निपुणाः निसगेण खभावेन परस्परं प्रीया कृत्वा 
निपुणाः अ्रवीणाः निसगेनिपुणाः । दीपकस्सुचयाठंकारः ॥ 

तच्रावन्तिष्ित्यादि । त्र तस्मिन्नवन्तिषु जनपदेषु उज्जयिनी नाम पुरी 
नगरी विख्याता चलोक्षयप्रसिद्धा असि विद्यते | किमर्थं पुरी वर्वते । विश्वंभरेशानां पृ. 
थिवीपतीनां राज्याय राज्यनिमित्तम् । कथभूतानां विश्ंभरेलानाम् । पएथुवेशोद्ध वात्मनां 
पृथुवेसे दक्ष्वाकरादिक्षत्रियकुटेषु उद्धव उत्पत्तिरात्मनां जीवानां येषां ते पृथुवंशोद्ध- 
वात्मनः तेषाम् । जालयङंकारः ॥ 

सौधनेद्धेत्यादि । या उज्जयनी पुरी त्रिद्रावासलक्ष्मीं खर्मधरियं दरषटुमवे- 
लोकयितुं खयमात्मनेवोच्छितवोद्धेद्" " `" "'" " वर्तते । कथंभूता उज्जयनी । 
सोधनद्धध्वजाप्रान्तमणिदर्पेणलोचना सौधेषु राजसदनेषु नद्धा आसोपिता ये ध्वज्ञा- 
स्तेषां ग्रन्तेष्वमरेषु ये मणिदप॑णा रल्नादरशांस एव् लोचनानि नेत्राणि यस्याःसात 

धोत्ता । उत्परक्षालंकारः ॥ 

रोमन्त इत्यादि । यत्र यदयां नगया सद्मानि दाणि ितकेतुससुच्छयैः 

टङ्कध्वजसय सम्यगुत्थितिभिः दोमन्त विभान्ति । कैः कानीव । नवनिर्माकनिर्ममेः 
प्रयग्रसधकञुलिकरानियीणः कृत्वा हराद्रि्चिखराणीव केखासपर्वैतमस्तकानीव । उ- 
पमाल्कारः ॥ 

नवपह्वेत्यादि । यत्र यस्यां पुयौ तोरणपदङ्यो बन्दनमालभ्रेणयो भान्ति 
दरोभन्ते । कथभूतासोरणपद्धयः । नवपष्टवमालङ्काः प्रलग्रप्रवाखघजो ऽद्रशिदं यासां 

तोरणपङ्खीनां तास्तथा । सदनभधियः गृहखक्षम्याः मेखलानन्दिनितम्वा इव मेखलाभी 
रसनाभिरानन्दितं आनन्दवन्तो नितम्बा इव कटिपश्वाद्धाग इव । उत्त च--"च्ीकय्यां 

मेखखा काची सस्तकी रसनाः नियः ! उपमालंकारः ॥ 
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्रीडतकरापिरम्याणि यत्र हम्याणि कुषेते । 
दरणश्रीसपथासु विफलाश्चामरक्रियाः ॥ १८ ॥ 
सवेतुश्रीशितच्छाया निष्छुरोचानपादपाः | 
पारकामदुहो यत्र मोगमूमिद्भुमा हव ॥ १९ ॥ 
नक्तं सिपानिरेथैत्र जारमागोनुगैः कृताः । 
वृथा रतिषु पौराणां यत्रव्यजनपुत्रिकाः ॥ २० ॥ 
चन्द्रोपर्प्रणाङनररमिि चन्द्रातपसतैः । 
हरन्ति यत्र हृम्यीणि यत्रधाराग्रहश्चियम् ॥ २१ ॥ 
यत्न सौधाभ्रकुम्मेषु रव्धविश्रमणाः क्षणम् । 
व्योमाध्वनि सुखं यान्ति रविस्यन्दनवाजिनः ॥ २२ ॥ 

क्रीडदित्यादि । यत्र यखां पर्य हम्यौणि अन्तःपुरग्हाणि शरणश्रीसपर्यासु 
गृदरक्ष्मीपूजास चामरक्रियाः मकीणैकोपचारान् विफला निरर्थकाः क्वैते विदधति । 

क्थभूतानि हम्यीणि । कीडत्कलपिरम्याणि कऋीडन्तो रममाणा ये कलापिनो मयूरासै 
रम्याणि मनोहराणि । देतूपमारेकारः ॥ 

सर्येव्यादि । यत्र यखामुज्जयिन्यां पुय निष्ुटोयानपादपाः गृदारामदरक्षाः 
पौरकामदुद्ये नागरिकाणां वाञ्छितफटगप्रदायिकाः वर्तन्ते । कथंभूताः निष्ुटोयानपा- 
दपः ! सर्व्तश्रीधितच्छायाः स्वै च ते ऋतवो हिमरिशिरवसन्तम्रीष्मवषोररदस्तेषां 
श्रीमिरक्ष्मीभिः भिता आश्रिता छया शोभा येषां ते तथा । पुनः कथंभूताः । मोगभू- 
मद्रुमा इव करुभूमब्क्षा इव । उपमाटकारः ॥ 

नक्तमित्यादि । यत्र यखाधरुज्जयिन्यां पुयौ नक्तं रत्रौ सिग्रानिरः सिप्रासरि. 
न्मारतैः "पौराणां नगरौकसां रतिषु संभोगक्रीडाष॒यन्नव्यज्ञनपुच्रिकाः यच््रेण कृत्वा 
व्यज्ञनपुत्रिकाः ताल्बन्तपुत्तलिक्ाः श्या कृताः निरर्थका विहिताः । कथंभूतैः सिप्रा 
निके; । जालदा्यालुगैः जाख्मरभिषरं वातायनमाभैष्वनुगच्छन्ति प्रष्ठतः समागच्छन्ति ते 
अनिलास्ते तथा तैः । जायल्कारः ॥ 

द्रोपरेत्यादि । यत्र यस्यां पुर्या निरि रात्रौ हम्योणि गृहाणि कत्रभूतानिं 
चन्त्रोपलप्रणारभरः कृत्वा चन्द्रकान्तमणिप्रणालग्रान्तैः कृत्वा यन्नधाराग्रृहश्चियं मेघम- 
न्दिरिशोमां हरन्ति तिरस्कुर्वन्ति । कथंमूतैशवन्द्रोपलप्रणालः । चन्द्रातपसुतैः चन्द्रात- 
पेन दाशाङ्कप्रमया घ्तैः क्षरितैः । उपमालुंकारः ॥ 

यत्रेत्यादि । यत्र उज्जयिन्यां पुया रविखन्दनवाजिनः श्रीमूयरथसख बाहाः सु- 

खमनायासं यथा मवत्येवं व्योमाध्वनि आकाशमारगे यान्ति गच्छन्ति । कथभूता रवि- 
खन्दनवाजिनः ! सौधाम्रकुम्भेषु राजमन्दिरप्रान्तफल्केषु क्षणं मूहूतेमेकं रव्धविश्रमणाः 

म्रप्तविभ्नामाः । म्रतिवस्तूपमालकारः ॥ 
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[क 9 णिद्यो तेर्दीि [१9 (क्प [कन्य परत्यमित्तर्मा ¡ यत्र निशास्वपि । 
. .वियोगाय न कोकानां मवन्ति गृहदीधिकाः ॥ २३ ॥ 

( [क # भ 

त्यागाय यत्र वित्तानि चित्तं धमय देहिनाम् । 
गृहाण्यागन्तुभोगाय विनयाय गुणागमः ॥ २४ ॥ 

व॒ः ८८ पाः * (क 

स॒त्रवत्मेनि पान्थानां बहुदातृपरिगरहात् । 
{1 भ ० म्युपग [कन्व 

मूदीमवन्ति चेतांसि यत्राम्युपगमोक्तिषु ॥ २९ ॥ 
ष [4३ च् रघ ४५ [9९ 

सवेरलानि वार्धीनां सदेवस्तूनि मूभ॒ताम् }. 
ˆ + £ [क (त +न श कय थ 

द्वीपानां सवसाराणि यत्र सजग्मिरं मिथः ॥ २६.॥ 

वयस्या मोगभूमीनां सध्रीची सुरसपदाम् । 

आरी च मोगभूतीनां या बभूव निजश्रिया ॥ २७ ॥ ̀  

पस्त्यधिर्तीत्यादि । यत्र यस्यां नग्यौ निराखपि राच्रिष्वपि गरहदी्धिकाः 
गरहवापिकाः कोकानां चक्रवाकानां वियोगाय विग्रखम्भाय न भवन्ति न जायन्ते । 
कथंभूताः गृददीर्धिकाः । पर्लयभित्तिमणियोतेदीपताः पस्यानां गृहाणां भित्तीनां कु- 
व्यानं मणीनां रल्लानां योतैस्तेनोभिः दीनि प्राप्ताः । भ्रान्तिमानलंकारः \ 

स्यागायेत्यादि । यच्च यस्यां नगौ देहिनां प्राणिनां वित्तानि धनानि लयागाय 
दानाय वेतंन्ते । चित्तं मनो धसौय दयालक्षणाय वतैते । यत्र देहिनां गृद्यणि आगन्तु- 

भोगाय प्राघूर्णकनिर्देलाय वतेते । यत्र नयां गुणागमो युणोपाजनं शाल्नाश्यासो षिन. 
याय वर्त॑ते | दीपकालकारः ॥ 

स्चवत्मनीत्यादि । यत्र यस्यां नगर्यो सत्रवत्मनि दानशालमामे पान्थानां 
पथिकानां चेतांसि मनांसि अभ्युपगमोक्तिषु अभ्युत्थानवचनेषु मूढीमवन्ति करकर्त- 
व्यतामूढानि भवन्ति । कस्मात् । वहुदानृपरिप्रहात् वहूनां प्रचुराणां दातृणां दायक्रानां 

परिग्रहान् खीच्ारात् । अयमति्याटकरारः ॥ 

सर्वरल्लानीत्यादि । यत्र यस्ामुज्जयिन्यां वाधनं सप्तसपुद्राणां सर्वरत्नानि 
श्वेतपीतहरितारुणकूष्णरत्नानि माणिक्यानि मिथः परस्परं संजग्सिरे संमिलितानि जा- 

तानि 1 भूभरतां पर्वतानां सवैवस्तूनि सवं पदाथाः कपूरचन्दनरा जाहैगरन्विपर्णनारामां- 
सीधार्मप्तनादय मिथः संजग्मिरे । द्वीपानां सर्वसाराणि रङ्कादि अन्तद्रपष्ठीपानां 
ससुद्रमध्यस्थितस्थानानां सर्वैसाराणि सर्वधनानि मिथः संजग्मिरे । दीपकाल्क्रारः ॥ 

चयस्येत्यादि । या उच्जयिनी पुरी निजधिया निजलक्षम्या कृत्वा मोगभूमीनां 
वयस्या सखी वमू  सुरसपदामसरलकष्मीणां सध्रीची सखी वभूव । मोगभूतीनां 

कपूरकप्तूरिकाचन्दनादिसंपदां आलम सखी बभूव । दीपकाठुकारः ॥ 
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भरूचापविभ्रमोद्धान्तनेवापाङ्गशिटीभुखाः । 
मुधा कुवन्ति कामिन्यो यत्र कामाछल्लगर्जितम् ॥ २८ ॥ 

अरुककदरीकान्तामोगाः पताकितलेचनाः 
प्रथुतरकुचक्रीडत्छुम्मा मदाटसविश्रमाः । 

स्मरकरिधटाः कामोदामा इवाहवकसिता- 
क्षियुवनजनानीतक्षोभा विभान्ति यदङ्गनाः ॥ २९ ॥ 

यत्र च कामिनीनां चिकरुरेषु निसगेक्ृष्णता न जनानां चरिनषु, सी- 
मन्तेषु द्विधाभावो न स्वामिसेवासु, केकरालोकितेषु कुरिर्त्वं न विन- 

श्रूचापेत्यादि । यत्र यसां पुर्या कामिन्यः भरूचापविभ्रमोद्धान्तनेत्रापाद्शि- 
टीसुखाः भ्रुवे एव चापानि -धनूधि वक्रखभावत्वात्तेषां विभ्रमा नामोनान्नामासतत्र 
उद्भान्तानि चपल्त्वं प्राप्तानि यानि नेत्राणि खोचनानि तेषामपाङ्गाः प्रान्त एव 

रिटीयुखाः बाणाः मर्मतेभितात् * “° **""याक्षां कामिनीनां तास्तथा । उपमालकारः ॥ 
अङखककदलीत्यादि । यसा-उज्जयिन्याः पुर्याः संबन्धित्वेन अङ्गनाः कमनी- 

यकामिन्यो विभान्ति विषेण शोभन्ते । कथंभूता यदङ्नाः । कामोहामाः कामेन 
कन्दपंणोदामा उत्कटाः । अपरं कथंभूताः । आहवकल्िताः संम्रामसज्जीकृताः स्मरकरि 
घटा इव कन्द्पैगजघटा इव । कथंभूता यदङ्गनाः । सरकरिधटाश्च अलककदलीकान्ताभो 
गाः अक्काश्वणैकुन्तलास एव कदल्यो वेजयन्लयो बृद्रजास्ताभिः कान्तो मनोहर 
आभोग आभो यासां तास्तथोक्ताः । पुनरपि कथंभूता यदङ्नाः । पताकितलोचनाः प- 
ताकरितानि पाटिध्वजीकृतानि लोचनानि नेच्राणि यासां ताः । पुनः कथंभूता यदङ्ग 
नाः । प्रधुतरकुचकीडक्कुम्भाः प्थ्तराः पीनोन्नता ये कचाः सनास्त एव क्रीडन्त 
उष्टसन्तः कुम्भाः कठ्शा यासां ताः । पुनः कथंभूता यद्गताः । मदाख्सविभ्रमाः 

मदेन यौवनमदेन अलसो मन्दो्यमो विभ्रमो भृक्षेपो यासां ताः । पुनः कर्थमूता 
यदङ्गनाः । त्रिभुवनजनानीतक्षोमाः त्रिुवनजनानां नैटोक्यलेकानां आनीतोऽवता- 
रितः क्षोभधित्तचलनं याभिस्तास्तथोक्ताः । इयनेन गजघटानां वुहद्ुजट्धुध्वजरिर- 
सः पिण्डमद््रिभुवनक्षोभ्यधर्मो गजघटानामवतारितः । रूपकोपमालंक्रारः \ 

यत्र यस्यमुज्जयिन्यां पुर्यो कामिनीनां नवयौवनन्नीणां चिङुरेषु केशेषु निसगंकृष्ण- 

ता खभावेन मेचकत्वं भ्रमरव्णैतवं इन्द्र नीररलतेजखिता, न जनानां सम्यग्हषटिलोकानां. 

चरित्रेषु आचरणेषु छृष्णता मलिनत्वं नैव वर्तते । सीमन्तेषु केशमागेु द्विषाभाव .उ- 

भयतोभावः, खामिसेवाह न द्विधामावो न द्विमनस्कता । केकराखोकितेशु कटक्षवि- 

लोकितेषु कुटिल्त्वं वतैते वक्रत्वं वर्तते, न ॒विनयोपरदेशेष्ु विनयकरणेषु कुटिकत्वं 

१, त्रुटितपिव भाति, 
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योपदेशेषु, रकता मङ्संगमो न परस्परमेत्रीषु, रोचनेषु वर्णसंकरो न 
कुलाचारेषु, पयोधरेषु विवेकविकर्ता न परपरिभाषणेषु, मध्यदेरोषु 

द्रिद्रता न मनीषितेषु, नितम्बेषु जडता न विचयाव्यतिकरेषु, चरणनसेषु 
ृद्धिविलोपदशैनं न विभवमहोत्सवेषु, पादतकेषु पसुता न वृत्तेषु । 

या देवायतनैमहद्धिरमरकीडावतरनैः 
सतरः प्रीणितपान्धसार्थहदयेरछक्मीनिवासेगहैः । 

वापीभि्ैख्देवतावसतिमिरदेवोपमानजनेः 
खगीवासपुरीव भाति विभवैरन्यैश्च तेसैरपि ॥ ६० ॥ 

मायित्वे न वर्तते । श्ररताछ् भङ्संयमो भरवद्कीषु भद्गसंगम उस््ेपसंगतिः, न परस्पर- 
मेत्रीषु अन्योन्यप्रीतिषु विनाशः लोचनेषु नेत्रेषु वर्णसंकरः रङ्ककृष्णताश्रवर्णमि 
श्रता वर्त॑ते, न कुखचारेषुं विवाहादिषु वर्णसंकरो वर्तेते । पयोधरेषु विंवेकविकलता 

पयोधरेषु स्तनेषु विवेकविकरता परस्परसंकघता वर्तते, न परेषां परिभाप्णेषु माल. 
पेषु विवेकविकलता वतं ते चातुयैरहितता न वर्तते । मध्यदेरेषु उदरप्रदेरेषु दरि. 
द्रता क्षामता वतेते, न मनीपितेषु वाञ्छितवस्तुषु दारिव्रं नासि । नितम्बेषु खीकटि- 
पशवाद्धागेषु जडता गुश््वं वतते, न वियाव्यतिकरेष् शाघ्लाभ्यासप्रषकरेु जडता मू- 
खत्वं नासि । चरणनवेषु पादनखरेषु ब्रद्धिविलोपदर्शनं नखटना रुवननिरीक्षणं वतैते, 
न विभवमहोत्छवेषु न लक्ष्मणां महोयमेषु ब्द्र्वधनसय कालान्तरदानसखय वा विलोप- 

दशनं न वर्त॑ते । पादतले चरणाधोभागेषु पाला धृटिधूसरतम्, न वृत्तेषु चारि- 
रषु पांख्ता पुंश्चर्त्वं न वतते । शषरपरिसंख्यालंकारः ॥ 

या देवायतनैरित्यादि । या पुरी देवायतनेर्दवग्रासदैः कृत्वा खगापासपुरीव 
खगलोकनगरीव भाति रोभते । कथंमूतदवायतनः । महद्धि मदामानः या पुरी विभाति 
करि तु वनेरदानेश खगांवासपुरीव शोभते । कथभतर्वनः ! अमरक्रीडावतार अमराणां 
देवानां कीडायाः कूदनखावतारः प्रवेदो येषु वनेषु तानि अमरक्रीडावताराणि तः। 
तथा सतरैर्दनशालभिः ख्गावासपुरीव शोभते । कथमूतः सत्रः। प्रीणितपान्थसा्हृदध 
प्रीणितानि तपितानि पान्धसार्थानां पथिकसमृहानां हृदयानि चित्तानि यः सत्रसतानि 
तेः । तथा गृहै्मन्दिरिः खर्गावासपुरीव शोभते । कर्थभूतः ग्रः । टक्ष्मीनां निवास 
स्थितिर्यषु गृहेषु तानि लक्ष्मीनिवासरानि तः । तथा वापौभिर्दीधिकाभिः खर्गावास्तपुरीव 
रोभते 1 कथंमूताभिवापीमिः । जल्देवतानां वसतिभिनिवासमूमिभिः तथा जनर्मनुष्ये 
खगोवासपुरीव शोभते । कथंभूतर्जनः । देवानामुपमानं येषां वे देवोपमानाक्तौः । तथा 
अन्यश्च अपरेरपि तेसजगल्रसिद्धेविमवैः संपद्धिः कृत्वा खमीवासपुरीव भाति । 
उपमासयुच्चयाखंकारः ॥ 
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तस्यां पराक्रमकुःरखण्डितसमसारांतिसंतानतरः, सकख्वणौश्रमा- 
चारपरिपारनगुरुः, गुरुरिव राज्यक्ष्मीविनयोपदेरास्य, - प्रथमयुगावतार 
इव सचचरित्रस्य, ध्ममूर्तिरिव सव्यत्रतस्यः द्याटय इव परटोकाश्चयणस्य, 
त्रिददावास हव मनोमिषितस्य, पुष्पाकर इवोत्सवपरम्परागमनस्य, 

मूसगे इव सवैपाथिवगुणानां समवायः, प्रजापतिरिव करुब्धव्णानां धुरि 
वणेनीयः, तरेश्वर इव चतुरुदधिमध्यवर्तिनः कुवख्यस्य प्रसाधयिता, 
रारत्समय इव प्रतापवर्धितमिच्रमण्डलः, हेमन्त इव पहविताधितकुन्दक- 

अहो सोजन्यरनपरायण सौजन्यमेव सत्पुरषतेव रल अनष्यमाणिक्यम् । च्रिभुवनो- 
योतकारकलवात् । तस्मिन् प्रायणस्तत्परस्तसय संबोधनं हे सौजन्यरल्परायण हे आमु- 

ष्यायण हे प्रसिद्धादपद्युरुत्यत्न । राजन् मारदत्त । तस्यां उज्जयिन्यां पुय यद्ये- 
धेनामा योधीभिधानः क्षितिपतिः प्रथिवीपतिर्वेभूव संजातः 1 कथंभूतो यंशोधैनामा 
क्षितिपतिः । पराकमकुटारखण्डितसमस्तारातिसंतानतरः पराक्रमः शक्तिः । प्राण इति 
यावत् । स एव कुगरः परश्चस्तीक्ष्णधारत्वात्कमन् वृक्षान् इयति गच्छतीति कुठारः क- 

भत्वात् इति व्युत्पत्तेस्तेन खण्डिताः द्विधाकृताः समस्तानामरातीनां संतानतरवः कुल- 
रक्षा येन स तथा । पुनः कथंभूतो यदोधैनामा क्षितिपतिः. सकल्वणौश्रमाणां ब्रह्मचारि- 
गृदस्थवानग्रस्थभिक्षाचाराणां परिपालने गुरुः पिव सदशः । राज्यखक्ष्मीविनयोपदेलसख 

राज्यलक्ष्मीविशिष्ठानां नयानां नी तीनां उपदेशस्य विचारस्य गुरुरिव वृहस्पतिरिव । 
सचरिघ्रस्य सदाचारस्य ्रथमयुगावतार इव कृतयुगप्रटृत्तिरिव । सलयद्रतसय अरेतवि- 
रतिबतग्रतिपार्ख धर्ममूतिरिव धमकर इव । परलोकाश्रयणस्य परलोकप्रापतेतद्याल्य 
इव मोक्ष, इव । मनोभिकल्षितस मनोवाञ्छितप्राप्रैः चरिदशावासं इव सखगेलोक 
इव । उत्सवपरम्परागमनसय महोत्सवभ्रेणीनामागमनस्य पुष्पाकर इव । सवै. 
पार्थिवगुणानां समवायः सवषां पाथिवानां नरेन्द्रणां गुणानां लागादीनां समवायो 

मिलापकः भूस इव भूमेः एष्टिरिव । यथा भूस भूमेः ष्टौ सवै पा्थिवगुणा भवन्ति 
भारक्षमादयः समुद्रभूशदुद्धरणादयश्च भवन्ति । ख्ब्धवणीनां पण्डितानां यशखिनां 

घुरि आदौ वणैनीयः श्रषनीयः । क इव । प्रजापतिरिव आदिनाथ इव् । श्रजापतिर्यः 
प्रथमं जिजीविषुः" इति वचनात् । चतुरुदधिमध्यवतिनश्चतुःसागरान्तवे तिनः वर्यस्य 

पथ्वीमण्डलसय प्रसाधयिता साधकः। क इव् । तारेश्वर इव चन्द्रमा इव ! यथा तरिश्वरः 

कुवलयस्य उत्पल्छमूहस्य प्रसाधयिता अलक्तं भवतति । अरतापवधितमित्रमण्डलः 

प्रतापेन वधितानि मित्राणां एकदेशान्तरिचपाणां मण्डलानि देशा येन स तथा। क इव। 
दरारत्समय इव आश्िनका्तिककारक इवे । यथा शरत्छमयः प्रकर्षण तापेन वधितो 

मित्रमण्डखे ब्रद्धिं नीतः सूर्यमण्डले भवति । पष्टबिताधितङ्न्दकन्द्लः पषटवितानिं 
२५. 



२१० । काव्यमारा | 

स्दः, रिचि इव दूषितद्विषदङ्गनापाङ्पङ्कजः; वसन्त इव समानन्दित- 
द्विजातिः, ग्रीष्म इव रोषितपरवादहिनीप्रसरः, पयोदागम इव संत्पित- 
वनीपकपादपो बभूव॒ यशोषेनामा महाभागः सकरवियाविरारद- 
मतिः क्षितिपतिः । 

अरो सोजन्यरलपरायणायुष्यायण, ममानेन मनुष्यजन्मना प्रपितामहः 
पूर्वेण तु पिता । 

त्रिवेदीबेदिमिमन्यस्िविक्रमपराक्रमः । 
त्रिदिवावतरत्कीतिकषिलोकीपतिभिः समः ॥ ३१॥ 

वरि मरापितानि आधितानां सेवकानां कुन्दकन्दलनि अवश्थसरमूहा यन्नान्तल्ञानानि 
येन स तथा । अवभृथा यत्र तन्न कुन्दौ बजति जन्मेजयः" इति श्रुतिः ) क इव । है- 
मन्तः मागैरी्षपोषमासद्रयमिव । यथा हेमन्तो हेमन्तः ऊन्दकन्दखनामषदामपुष्प- 
कतानां पष्ठवो भवति । दूषितद्विषदद्ृनापाङ्गपद्कजः दूषितामि म्खानीकृतानि द्वि 

पदङ्गनानां शच्ुल्लीणामपाद्गपङ्कजानि नेतर्रान्तकमलानि येन स तथा । क इव । रिरिर 
इव माघफाल्युनमास् इव । यथा शिशिरः पूजानि कमलानि दूषयति । समानन्दित- 
द्विजातिः समानन्दिताः सम्यगानन्दं प्रापिताः द्विजातयो सुनयो जैनव्राह्मणा वा 
येन स तथा । क इव । वसन्त इव चेत्रवेशाखमासद्रयमिव । यथा वसन्तः द्विजातीनां 
कोकिलानां आनन्दयिता भवति । शोपितपरवाहिनीम्रसरः शेपितोऽत्पीकृतः परेधां 
सात्रूणां वाहिनीनां सेनानां प्रसरो व्याप्तिर्य॑न स तथा । क इव । ग्रीष्म इव यथा ग्रीष्मो 

ज्येष्टाषाढमासः परवाहिनी नायुक्कृ्टनदीनां प्रसरद रोषको भवति । संतपितिवनीपक- 

पादपः संतपिताः वनीपक्राः याचका एव पादपा येन त तथा तेन । क इव । पयोदा. 
गम इव यथा पयोदागमः श्रावणमाद्रपदमासे अवसमन्तात् नीपकरपादपानां धारा. 
कदम्बदृक्षाणामन्येषां च तहणां संत्पको मवति । अपरं कथंभूतः । महाभागः 
मह पुप्यवान् । पनः कथंभूतः । सकरविदा विरारदमतिः सक्रलदु विदाघ्च घमी्थकाम- 
मोक्षशाचेषु विारदा विचक्षणा मतिः बुद्धिस स तथा । अपरं कृथमूतः । मम अनेन 
मनुघ्यजन्मना एतन्मदुष्यमवापेक्षया प्रपितामहः । पितुः पितामह इयर्थः । पूर्वेण तु 
जन्मना यश्ोधरभवापेक्षया पिता जनको वर्तते । शषोपमाटकारः ॥ 

अपरं कथमूतः । अिवेदीवेदीत्यादि । चरिवेदीवदिभिः तकव्याक्ररणपुराणसिद्ध- 
न्तन्ञापकेः ऋग्वेदयज्वेदसामवेदज्ञापकेविद्रद्धिर्मानयः । पुनः कथंभूतः । निविक्रमपरा- 
कमः त्रिविक्रमस्येव नारायणस्येव पराक्रमो वलं यख स तथा । पुनः क्थभूतः । चिदि- 
वावतरत्कीतिः चिदिवे खगलोके इन्द्रसमायामवतरन्ती प्रवेशं कर्वती कीतिर्यसय स 
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चतुर्वगेसमारम्भश्चतुर्विचागमाभणीः । 

चतुःसमयसारज्ञश्तुरम्भोधिविश्रुतः ॥ २२ ॥ 
¢ ४ + + ६ 

ध्ंश्चित्ते करे त्यागः सत्यं वक्ते श्रुतं श्चतौ । 
यस्यानन्यजनाेयमेतद्भुषणतां गतम् ॥ ३६ ॥ 
येनाथिजनतोऽत्यथै कामं पूरयता कृताः । 
सकामधेनयो व्यथाधिन्तामणिसुर्माः ॥ ६४ ॥ 
धमेत्यागाज्यी बाणो धनुर्युद्धे परा्खम् । 
ततो यस्याभवद्वैरिविजयाय युजद्वयम् ॥ ६९ ॥ 

तथा । पुनः कथंभूतः । चिलोकीपतिभिः समः इन्द्रधरणेन्दवक्रव्तिसमानः । उपमा- 
तिशयालंकारः ॥ 

चतुरवगच्यादि । कथंमूतो यरोषैः चतुवैगैसमारम्भः चतुरवर्गाणां धमीर्थकाम- 
मोक्षाणां समारम्भः प्रवृत्तियैखय स तथा । चतुविद्यागमाग्रणीः चतदणां विद्यानां 
आन्विक्षिकी्रयीवातीदण्डनीतीनां आगमः परिज्ञानं येषां ते चतुधियागमास्तेषु अथ्र- 
णीरख्यः । पुनः चतुःसमयसारज्ञः चतुर्णा समयानां अहितरोववैदिकबौद्धराद्वान्तानां 
सारं गोप्यतत्वं जानातीति चतुःसमयसारहतश्वेति कष्रलययेन सिद्धत्वात् । पुनः 
चतुरम्भोधिविश्रुतः चतुषै अम्मोधिष्ु समुद्रेषु विश्रुतो विष्यातकी्तिः । अति- 
रायाटकारः ॥ 

धर्म इत्यादि । यख यदोधैमहाराजघय एतत् वस्तु भूषणतां आभरणत्वं गतं 
प्राप्तम् । कथंभूतं एतत् वस्तु । अनन्यजनाघेयं न अन्यैर्जनैराधीयते अनन्यजनाघेयम्। 
असाधारण्प्वमिदयर्थः। एतक्किम् । चित्ते हृदये धर्मः सर्वप्राणिदयालक्षणो भूषणतां गतः । 
करे हस्ते खागो दानं भूषणतां गतम् । वक्रे मुखे सरलं सयवचनं भूषणतां गतम् । श्रुतौ 
कर्णैयुगले श्रुतं शां भूषणतां गतम् । दीपकोपमासमुचयालंकारः ॥ 

येनेत्यादि । येन यशो्धैण राका चिन्तामणिखुरदमाः चिन्तारलकल्द्क्षाः व्यथौः 
कृताः व्यथींकृताः । कथंमूताशिन्तामणिषुरदमाः । सकामधेनवः कामधेनु सहिताः । येन 
किं कुर्वता । अथिजनसख अर्थ॑जनलेकख अदर्थमतिशयेन कामं वाञ्छितं पूरयता 

ददता । उपमाल्कारः ॥ 

धर्मेत्यागादित्यादि । यख यद्योधैश् राज्ञः तत्तसात्कारणात् वैरिविजयाय 
रात्रुपराजया्ै मुजद्रयं बाहुयुगलं अमवद्वमूव । तत्तस्मात् कारणात् वाणः खट समो 

धर्मलयागात् धनुमोँक्षात् जयी जयवान् यो धमे प्राणिदयालक्षणं यजति न गृहणाति । 

युद्धे संभरामे पराद्छुखो न भवति यो युद्धेषु संमुखो ने भवति कातरतया पृष्टं ददाति 

तन्न गृह्वाति । शषारंकारः ॥ 



२१२  काव्यमाखा। 

धिक्तं खङ्गं रणे यस्य प्रीतिः शन्रुगरग्रहे । 
दोदेण्ड एव यस्यासीदतो विद्विष्टदण्डनः ॥ ३१ ॥ 
येनात्रा्चर्यशोण्डीर्थयरोख्यैः कुरोरयेः । 
प्रत्यादिद्यन्त दिक्पारकणेमूषणविभ्रमाः ॥ ६७ ॥ 
अभमवत्कोऽपि नामागो यस्य रक्ष्मीषु भूजः । 

नाभाग इति तेनासौ पप्रथे जगतां मतः ॥ ३८ ॥ 
निष्कण्टकमहीभागो निर्विपक्षमटोदयः । 
निव्यीबाधप्रजः प्राप यः परं नाहबोत्सवम् ॥ १९. ॥ 

यिक्तसित्यादि । तं खं करवालं धिक् । निन्दितोऽयमिलर्थः । कं तम्} यद 
खद्रसखय रणे संग्रामे शरगलग्रहे सादुकण्ठखण्डने प्रीतिरनुरागो न वर्तते अत एव 
कारणात् वक्रच्छलेन प्रह्युपकाररहितदोपक्रारणात् विद्विष्टदण्डनः राचरुक्षयकरो दोर्दण्ड 

एव वाहुदण्ड एव॒ आसीद्रमूव । सूपकरिपालकारः ॥ तथा च वक्ष्यति--ङकृतकारयेषु 
भ्रत्येषु नोपकुर्वन्ति ये वरपाः । जन्मान्तरेऽधिकर्थौनां ते भवेद्ह किंकरा 

सेनेत्यदि । येन यदोर्धण राज्ञा अचर अस्मिन् संसारे दिक्पालकर्णभूषणविध्रमाः 
दिक्पालनरेन्द्राणां इन्द्रादीनां वा कणानां मूप्रणविभ्रमा अवतंसशोभाः कर्म॑तापन्नाः 
ग्र्यादिदयन्त निषेधं प्रापिताः निरक्रृता इयर्थः । कैः कृत्वा । आशर्य॑शण्डीरयैयरोरूपैः 
अद्धतद्यागविकमपुष्यगुणालुकीर्तनखस्पेः कृत्वा कुरोरायेः कमेः कृत्वा । उपमारंकारः ॥ 

अथवदित्यादि । यख भूमुजो यशोधैख राज्ञो रक््मीु धनेषु कोऽपि पुमान् 
अभागो अरब्धांसो नाभवन्न वभूव तेन कारणेन ~असौ राजा नाभाग इति प्रथितः 

प्रये प्रसिद्धि गतः। नाभाग इति द्वितीय नाम प्राप्तवानिय्थः। कृथभूतः । जगतां मतः 

जगति स्थितलोकेनौभाग इति कथितः इयथः । अनुवन्धमतिः । बुद्धिपूजार्ेभ्यः क्तः" 

इति वचनात् कर्वरि क्तप्रदययः। "कर्तृकर्मणोः कृति निलयम् इति वचनात् कर्तरि षष्टी । 

छपोपमाछ्कारः \ 
निष्कण्टकेत्यादि । यो नाभागो यशोधमहाराजः आहवोत्सवं परं केवलं नि- 

श्येन वा प्राप । सर्वान् प्राप परं संग्रामोत्सवेन प्राप्रवानिदयर्थः । कस्ादाहवोत्सवं 

न प्राप) तद्धेतुगभितं विदोपणमाद--कथंभूतो राजा । निष्कण्टकमदहीभागः निष्कण्टकः 

छदशदररहितो मदीमागो देशो यल स तथा । अपरं कथंमूतः । निर्भिपक्षमदोदयः 
निविपक्षवैरिरघ्ररहितो महायुदयश्च य॒ उपचयचयोपचयलक्षणछिविध उदयो यख 
स॒ तथा । पुनः कथभूलः । निन्यायाधप्रजः निर्व्याव्ाधा उपद्रवरहिता प्रजां लेको यख 
स तथा । हेत्वलक्ारः ॥ 

१. “स्युसद्रु" इति भवेत्, 
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भूपतेय॑स्य माकन्दमञ्यीहदयंगमाः । 
वभूवुयैवनेशानां कर्णपूराय कीर्तयः ॥ ४० ॥ 
गुणरलाम्बुधेयेस्य ब्रह्मस्तम्बनिकेतने । 
सदा घवख्नारम्मं ुधाकुम्भायते यदः ॥ ४१ ॥ 
यश्चचुः सवैलोकानां यो दक्षः कषितिरक्षणे । 
यः खरय॑भूजंगहूद्धयैः भरिया पुरुषोत्तमः ॥ ४२ ॥ 
प्रागद्विमन्दरहिमाचरसेतुबन्ध- 

मयौदमल्पकमिदं भुवनं विलोक्य । 
खीं यराः प्रधुतरं व्यभजद्कितीन्द्र- 

 शन्द्रच्छलादुपरि शेषमिषादधस्तात् ॥ ४३ ॥ 

भूपतेरित्यादि । यख भूपतेयैशो्ैमहाराजद्य की्तैयः पुण्यगुणकीर्तैनानि यु- 
वनेश्ानामिन्धधरणेन्द्रचक्रवलयांदीनां कणेपूराय कणौवतंसनिपित्तं बभूवुः भवन्ति 
स । कथंभूताः कीर्तयः । माकन्दमज्ञरीहृदयंगमाः माकन्दसय आग्रशक्षसय मजर 
वछ्यैसद्रत् हृदयंगमा: मनोहरास्तास्तथा । उपमाटंकारः ॥ 

गुणरत्तेत्यादि । यख यदयोधैमहाराजख यशः पुण्यगुणव्यावणैनं ब्रह्मसतम्भनि- 
केतने ब्र्माण्डमन्दिरे सदा सर्वकालं खधाकुम्भायते पूणरसधट इवाचरति । कथंमूतं 
यशः । धवलनारम्भं उज्ज्वटीकरणव्यापारम्। यख कथंभूतख । गुणरल्नाम्बुधेयुणमाणि- 

क्यसमुदख । रूपकोपमालंकारः ॥ 

यश्च्युरित्यादिं । यो यदोधैमहाराजः स सर्वलोकानां निखिरजनानां चक्चः रो- 
चनं वतैते । कस्मात् । सन्मागेदशैकत्वात्। यो यश्ोषैमहाराजः क्ितिरक्षणे परथ्वीपालने 
दक्षो विचक्षणो वतैते । यो यचोषैमहाराजः जगषदधेः प्रजावधैनसखं खयेभूत्ह्या वर्व॑ते। 
यो यदरोधेमहाराजः भरिया लक्ष्म्या कृत्वा पुरुषोत्तमो नारायणो वतैते । चक्चुःशब्देन 
च्चष्मान् कुलकरः दक्षशब्देन प्रजापतिः खयभृशब्देन दृषभनाथः पुरषोत्तमङ्गब्देन 

श्रीकृष्ण इति चेत् । रूपकालंकारः ॥ 

मागित्यादि । क्षितीन्द्रः श्रीयरोधेमहाराजः खीयं खकीयं यराश्वन्द्रच्छलात् 

दासाङ्कमिषेण उपरि आकारे व्यभजत् विभागीचकार । शेषमिषात् शेषनागपदेन 
अधसतात्पातालमूमौ व्यभजत् विभागीचकार । करं कृत्वा । पूवे इदं भ्रयक्षीभूतं 
भुवनं मर््यलोके अल्पकं अदयस्पं विलोक्य दृष्ट । पुन किं कत्वा । खीये यदः प्रथुतरं 

विरोक्य प्रचुरतरं निरीक्ष्य ¦! कथंभूतमिदं भुवनम् । ् रागद्रिमन्दरहिमाचलसेतुबन्धम- 



२१४ कव्यमाख । 

यं॑प्रतापकम्पितसुरासुररोकपरिवरेदमनवरतोदितोदितविजयानकखन- 
सूचितसकलदिक्पारसेवासमयराढसुपायनीञ्ृताङ्कशमयौदमदमदिरामोदा- 
खादोन्मदमधुकरकुरुकोराहर्रवपुनसक्तडिण्डिमाडम्बरकरिधराः समर्पित- 
कशावशेषकदनकन्दुकविनोदविनीताजानेयजुहराणनिवहाः सयुपानीतकु- 

याद् प्रागद्िश्चोदयाचलो मन्दरश्वास्तपर्वेतः दहिमाचलश्च हिमाल्यपवैतः सेतुबन्धश्वा- 
वाक्पर्यैतस्ते मयाँदाः अवधियैखय तथोक्तम् । उपमारंकारः ॥ 

यमित्यादि । षडभक्तेः सूचयति प्रथमानुपूवै असूवितः । जनेनद्रनयाकरणे प्रथमा 
वा, द्वितीया ईप्, तृतीया भा, चतुथं भप्, पच्चमी का, षष्टी ता, सप्तमी ३१, ता एवं सू- 
चयति--यं यशोषैमहाराजं धरणिपतयः स्वैऽपि राजानः सिषेविरे सेवितवन्तः । यं कथं- 
भूतम् प्रतापकम्पितसुरासुरलोकपरिद्रढम् सुरलोकाश्च कल्पवासिनः, असुरलो काश्च भवन- 
व्यन्तरज्योतिरमराः, तेषां परिराः प्रभवः खामिनः प्रतापेन [दुःसह]तेजसा कम्पिताः 
सरासुरल्येकपरिव्रडा येन स तथा तम् । अपरं कथेभूतम् । अनवरतोदितो दित विजयान- 
कखनसूचितसकल्दिक्पालसेवासमयराढम् अनवरतं निरन्तरं उदितावप्युदितो अघ्यु- 
चशे योऽसौ विजयो दिग्विजियस्तसय संबन्धिनो ये आनकाः पटहाः पटु हन्यन्ते 
पटहा इति तेषां खनेः शष्दः सूचितो ज्ञापितः सकृलनां समस्तानां दिक्पालनां 
राज्ञां तेषां सेवासमय उत्सवल्गनकालसख राढा शोभा यख स तथा तम् । कथेभूताः 

धरणिपतयः । उपायनीकृताङ्कुरमयादमदमदिरामोदाखादोन्मदमधुकरङुलकोलहर्रव- 
पुनरक्तडिण्डिमाडम्बरकरिघयः अद्गुशः शणिर्मयौदा अवधिर्यौसां करिवटानां ता 
अद्रामयादाः । मद एव दान एव मदिरा मयं तसा आमोदः परिमलस्तसयाखादेन 
आघ्राणेन उन्मदो दर्षवन्तो सत्तावा ये मधुकरा भ्रमरास्तेषां कुलानि समूटास्तेषां 
कोलाहलरवश्ैङरशब्देः पुनरक्ता द्विुणीकृता डिण्डिमाडम्बराः वादित्राटोपा यासां 
करिघदानां ता मदमदिरामोदखादोन्मदमघ्रुकरङुलकोलाटलरवपुनरुक्तडिण्डिमाडम्बराः 

उपायनीकृताः प्राशतीकता उपटोकिता अद्शम्यदाः सारिपर्यन्ता मदमदिरामोद- 
खादोन्मदमधुकर कुरुकोलादटलरवपुनर्क्तडिण्डिमाडम्बराः विशेप्रणच्रयविरिष्ः क- 

रिघटा गजानां घटना यंैरणिपतिभिस्ते तथोक्ताः । पुनरपि कथंभूताः धरणिपतयः । 
समपितक्शावशेपकेद्नकन्दुकविनोदविनी ताजानेयजुहूराणनिवहाः कडा चर्मयष्टिः । 
सजंनकमिति यावत् । कशा अवदेपा मर्यादा येषां ज॒हूराणानां ते कशावरोपाः । कदन- 

मेव संग्राम एव कन्दुक्विनोद्ये गेन्दुककीडा येषां त कदनकन्दुकविनोदाः विनीताश्च 
साधु रिष्षिता अश्वा आजानेवाध कुटीनाश्र । समर्पिता प्राश्रतीकृता उपदटौकिताः क- 
शावरेषकदनकन्दुकविनोदविनी ताज्ञानेथानां जुहूराणानामश्ानां निवहः समूहा यस्ते । 
पुनः कथभूताः धरणिपतयः । समुपानी तकरुखधनावधिविविधरत्नखचितकवचकाच्च- 

नसिचयनिचयाः विदिधेननाभ्रकारे रलैर्माणिक्ष्यैः खचितानि जितानि यानि कवचानि 
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रुधनावधिविविधरतरखचितकवचकाञ्चनसिचयनिचयाः प्रदर्दितनिजान्वय- 
परभ्परायातापहसितयुरस॒न्दरीविभमरम्भोरुसंद भाः सिषिविरे धरणिपतयः। 

दौण्डीर्यधेर्यविजयार्जनसंकथासु 
यं वणेयन्ति गुणिनो गुणरलररारिम् । 

जओदार्यनिर्जितघुरद्रमकामधेनु 
यं च स्तुवन्ति जगतां पतयोऽधुनापि ॥ ४४ ॥ 

येन निःरोषविष्पनिविष्टद्धिष्टकण्टकोत्पारनार्पितकरकूपाणेन निजभु- 
जविजयाजैनजनितजगत्छल्याणपरम्परेण च नितान्तखातपय्तपुरपयैन्तधर- 

वारवाणानि "***“*“““ विविधरलखचितकवचकाञचनसिचयनिचयाः समुपानीताः श्रा- 
श्रतीकृताः कुक्धनावधयः पूर्वपुरुषसंचितधनमर्यादा विविधरल्लखचितकवचकाच्चनसिचय- 
निचया वैस्ते तथोक्ताः} पुनः कथंभूताः धरणिपतयः, प्रदद्ितनिजान्वयपरम्परायातापह- 
सितसुरघुन्दरीविभ्रमरम्भोरुसंद भाः निजन्वयख निजकुलख परम्परायां श्रेणौ आयाता 
उत्पन्ना अपहसितासिरस्कृताः खरखन्दरीणां देवाङ्गनानां विभ्रमाः विलखसाः यासिस्ता 
अपहसितसरखन्दरीविभ्रमा एवंगुणविरि् या रम्भोरव उत्तमकन्यास्तासां संदभौः 

रम्भोरसंदभांः समूदाः प्रदरिताः उपायनीङृता निजान्वयपरम्परायातानां अपहसित. 

सुरयन्दरीविभ्रमाणां रम्भोरूणां संदभौः समूहा येस्ते तथोक्ताः । अतिरायोपमाल्कारः ॥ 
शोण्डीरयत्यादिः । जगतां पतयः इन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्राः अधुनापि इदानीमपि य॑ 

यरो रोौण्डीयधेर्यविजयाजेनसंकथाश्च वर्णयन्ति । शौण्डी च ल्यागविक्रमाम्यां वि- 
तत्वम् , धेयं च निष्प्रकस्पित्वम् , विजयाजैनं च दिग्विजय, शौण्डीर्यधेयैविजया्जेनानि 
तेषां सैकथास वार्ता वणैयन्ति स्वुवन्ति । कथंभूता जगतां पतयः । गुणिनः। कथ॑मूतं 
यम् । ओदार्यनि्जितघुरढमकामधेनुम् । ओदायेण दात्त्वेन कृत्वा नि्जितास्िरस्छृताः 

खरद्रमाः कल्प्क्षाः कामधेनवः सुरभयो येन सख तथा तम् । उपमाटंकारः ॥ 
येनेत्यादि । येन यशोधैमहाराजेन भूमिभुजो राजानः कर्म॑तापन्नाः येन यरोर्धेण 

कतैभूतेन खसयात्ममो रोषतोषयोः रोषे सति तोषे च सति समतां साददयमानिन्यिरे 
आनीताः । कथंभूतेन येन रान्ना । निःशेषविष्टपनिविष्द्वि्टकण्कोत्पारनापितकरषृपा- 
णेन निःरेषे सवैस्मिन् विष्टपे भूमण्डले निविष्टाः सिता ये द्विशः शन्चुमूमिपास्त एव 
कण्टकाः सूक्ष्मतीक्ष्णाभ्रमुखाः । दुष्टचया इयर्थः । तेषामुत्पाटनाय मूलाढुन्मूटनार्धम- 
पितो धृतः करे हस्ते कृषाणः खङ्गो येन स तथा तेन । पुनः कथंमूतेन रान्ना । निज. 
भुजविजयाजनजनितजगत्कल्याणपरम्परेण च॒ निजभुजेन खवाहूुना यद्विजयाजैनं 
तेन जनिता उत्पादिता जगतः प्रृथ्वीमण्डलस्य कल्याणानां श्रेयसां परम्परा ध्रेणिर्येन 
स तथोक्तस्तेन । रोषे सति कर्थमूताः भूमिथुजः । [कृताः] नितान्तखातपयस्तपुरपयै- 
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णयः समदमातङ्गसंगतमगेहगोचराः प्रहृष्टदरिविहदाराकुङितिनिकेतनवीथयः सं- 
चरत्सद्धि प्रकाण्डसंकरदुगद्रारदेशाः प्र्ान्तसमसक्रतयव्याप्तयः प्रथितती- 
थोपासनाविेवदाश्चयैश्वयः सविभ्रमभ्रान्तमदिषीप्रचारभरितमवनमूमयः 
परपदाराधनप्रकरमदामन्रपरभावाः सकरुजगव्यतिर्कि्योगयोगोपायप्र- 

न्तधरणयः नितान्तमतिरयेन खाता विदारिताः पयस्ताः सघा पुराणां नगराणां 
पयेन्तधरणयो नगरबहिभौगभूमयो येषां ते तथोक्ताः । तोषे सति कथंभूता भूमिमुजः 
कृताः 1 नितान्तखातपयंस्तपुरपयेन्तधरणयः नितान्तमतिशयेन खातामिः खातिकाभिः 

पयस्ता वेष्टिताः पुराणां पयन्तधरणयो येषां ते तथोक्ताः । रोषे सति कथंभूताः कृताः 
समदमातद्गसेगतगेहगोचराः समदेः साहंकारेमतद्गश्वाण्डाेः संगताः संयुक्ताः समदमा- 
तद्गै्मदोन्मत्तदस्िभिः संगता सहिता गेदगोचरा गृहसंचरभुमयो येषां ते तथोक्ताः । 
अपरं रोषे सति कथंभूताः । प्रहृष्टहरिविहाराकुलितनिकेतवीथयः ब्रहृष्टानां हषैमितानां 
हरीणां वानराणां विहारेण प्येटनेन आकुलिता विहुखीकृता व्याप्ता निकेतसानां 

गृहाणां वीथयो माग येषां ते तथोक्ताः! दषे सति क्थमूताः । ् रह््षमितेदैरिभिर्घोट- 
केविहारेविगिष्टमोक्तिकमालभिराकुलिताः शोभिताः निकेतनानां सौधानां वीथयः प्रतो- 
त्यो येषां ते तथोक्ताः। पुना रोपे सति कथंभूताः! संचरत्तद्विप्रकाण्डसंकटदुगेद्रारदेशाः 

संचरतां प्रवेद कुर्वतां खङ्िनां वाघ्रीणसानां गण्डकानां प्रकरण्डैः संकटा व्याप्ता दुर्ग 
मनुष्यैः प्रवष्टुमराक्या द्रारदेशा प्राकारद्वारप्रदेशा उद्रशत्वात् गहप्रवेशा येषां ते तथा। 
तोषे सति संचरद्धिः खद्निप्रकाण्डेः करवालकर प्रशास्तदुरुषः सकय दुःसंचाय दुैद्रार- 
देशाः प्राकारद्रारप्रवेशा येषां ते तथा। पुना रोपे सति कथंभूताः  प्रशान्तसमसकृदन्याप्तयः 
प्रशान्ताः उपरमं गताः समस्तानां समग्राणां कृल्यानां राजकायौणां व्याप्यः श्वृत्तयो 

येषां ते तथा । तोषे सति प्रशान्ताः समस्ताः कृखन्याप्तयो भेयन्याप्तयो येषां ते तथा। 
रोषे सति कथमूताः । प्रथिततीर्थोपासनाविभेवदाश्वयश्रयाः प्रथितानि यानि तीर्थानि 
प्रयागगद्भद्रारषण्मासद्वारावतीप्रयाणवाणारसीप्रवेशास्तेपासुपासमेन समीपनिवासेन तप- 

श्चरणकेरणेन विभवन्ति प्रकटीभवन्ति आश्चर्याणि आशर्यभूतानि देश्र्याण्यणिमायष्ट- 
सिद्धयो येषां ते तथा । तोषे सति प्रथिता विख्याता ये तीथा मन्निुरोदहितसेनापतिप्र- 

श्रलयष्टादच् प्रकृतयस्तेषामुपासनेन सेवया आविमेवन्ति प्रकटीभवन्ति प्रादुभवन्ति 
आधर्यमूतानि देश्वयाणि नार्प्यानि येषां तं तथा । राक्ञामष्टाददाती्थौनि यथा-सेनाप- 

तिर्गणको राजश्रष्टी दण्डाधिप्रो मच्री मदत्तरो वल्वत्तरश्चत्वारो वर्णाश्चतुर वलं पुरोदि- 
तोऽमालयो महामालश्वेति । विदेहेषु ब्राह्मणवणोँ नासीति सप्तदरातीथीनि । रोपे सति 
कथभूताः । सविभ्रमभ्रान्तमदिषीप्रचारभरितसवनमूमयः वीनां पक्षीणां भमः पर्यटनं 

विभ्रमः सविभ्रमेण काकादिपातसहितेन भान्ताः पर्यटिता या महिष्यो रक्ताक्ष्यसतासां 
प्रचारेण षड्भक्षणेन भरिता व्याप्ता मवनभूमयो येषां ते तथा । तोये सति सविध्रमा 
सखभूक्षेपा श्रान्ताः पयेटन्त्यो या महिष्यः पष्टमदादेव्यस्तासां प्रचारेण गमनागमनेन भ ' 
रिता व्याप्ताः भवनभूमयो येषां ते तथा । रोपे सति परपदाराधनप्रक्टमहामनच्रग्रभावाः 
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साधितप्रङ्ृष्टात्मीयप्रवृत्तयः श्रीफलोपयोगातिरयविशेषवरीकृतविश्वविश्व- 
भराभृत्कटकाः प्रसीददनव्चविचामन्दाकिनीप्रवाहविनिमूङितनिचिरघुखा- 
न्तरायतरवः खख रोषरतोषयोः समतामानिन्यिरे भूमिभुजः । 

प्रपदख मोक्षय आराधनेन प्रशटः स्फुरीभूतो महामनच्नस्य पश्चनमस्कारादेः ॐ नमः 

शिवाय*इदयादिश् प्रभावो माहात्म्यं येषां ते तथा । तोषे सति पैः राघ्रुमिः पदाराधनेन 
नवरणसेवया प्रकटः स्फुटीभूतो महामनच्रसय पच्चङ्गमच्रखय प्रभावो माहात्म्यं येषां ते 

तथोक्ताः । तथा चोक्तम्--सदहायसाधनोपायो देरकोरावखवलम् । विपत्तेश्च अरतीकारः 

पन्चाञो मनर इष्यते ॥° अथवा प्रकारान्तरेण पवाक्ञे मच्रः--कर्मणामारम्मोपायः पुरुषद- 

व्यसंपत् देशकालग्रतीभागो विनिषातः प्रतीकारः कारयशवेति । रोषे सति कर्थभूताः । स- 
कृटखजगद्यतिरिक्तो्योगयोगोपायप्रस्राधितप्रकृ्ा्मीयप्रवत्तयः सकलात् समग्रात् जगतः 
संसारलोकात् व्यतिरिक्तोऽधिकतरो योऽसाढुयोग उदमस्तेनोपरक्षिते योऽसौ 
योगः समाधिस्तस्योपायो वैराग्यादिसामग्री तेन प्रसाधिता मप्ता प्रकृ उक 
आत्मीया आत्महिता प्रदृ्तिरनम्भनादिलक्षणा यैस्ते तथोक्ताः । उक्तं च--“साम्यं 
खास्थ्यं समाधिश्च योगक्चेतोनिरोधनम् । शद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः ॥ 

तोषे सति सकलजगब्यतिरिक्तः स्वैखोकाधिको योऽसाबुयोगः अभिषेणनं शघचुसंसुखग- 
मनं खात् योऽसौ योगः अ्ब्धलभस्तस्योपायो सामदानदण्डमेदलक्षणस्तेन प्रसाधिता 

खीङृता प्रह्रा अनन्यनृपसाध(रणीया अत्मीया आत्महिता अ्रदृत्तिव्यीपारो यैस्ते तथो- 
न्ताः । रोषे सति श्रीफलोपयोगातिरायविरोषवशीरृतविश्वविश्व॑भराश्कटकाः श्रीफलानां 

विस्वफलपत्रादीनां उपयोग खादनं तदतिशयेन विशेषेण वश्ञीहृतानि खीकृतानि 
विश्वेषां सैषां विश्वभर्ता पवैतानां कटकानि तानि यैस्ते तथा ¦ तोषे सति श्रीणां 

लक्ष्मीणं फलानि सवन्द्ियसुखानि तेषां उपयोगाय आखादनाय अतिशयेन विरोषेण 
वशीकृताः विश्वेषां सवषां विश्व॑मरातां सामन्तानां कटक: सैन्यानि यस्ते तथा। 
रोषे सति प्रसीददनवदयविदामन्दाकिनीश्रवाहविनिमूलितनिखिल्छखान्तरायतरवः म्रसी.- 
दन्ती प्रसन्नीमवन्ती यानवयविया कर्ममलकल्कुरहिता घधातिसंघातघातलक्षणा विध्या 

या केवलज्ञान सैव मन्दाकिनी नदी खर्गश्र्युपाताललोकमाभेत्रयगामित्वात्तस्याः प्र 
वाहेण पूरेण विनिमूटिता समूलकाषं कषिता निखिलानां समप्राणां खखानां परमा- 
नन्दलक्षणानां अन्तरायतरवो विन्चवरक्षा येस्ते तथा । तोषे सति प्रसीदन्ती प्रसत्रीभव- 
न्ती या अनवयविया अआन्वीक्षिकीदण्डनीतिन्रयीवार्तालक्षणा राजविध्ाचतुष्टयी सैव 

न्दाकिनी खर्ण॑दी तस्याः प्रवाहेण संतत प्रवतेनेन विनिमूटिता मूलादुन्मूकिता निखि- 

लघुखान्तरायतरवः रवन्दियसंयवि्रह्क्षा येस्ते तथा । शछपोपमाल्कारः ॥ 
२८, 
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येन व्यधायिं द्वयमेव राज्ञा सदरभ प्राधितकामदेन | 
त्यागाथिनां यावदयं जनोऽर्थी ओोण्डीरशब्दः क्षितिपान्तरेषु ॥ ४९ ॥ 
यस्मै सचर्त्रिपवित्रकीतिकोमुदीसमासादितप्रीतिप्रसरः सर्खमिव सय 

मन्दरः, सरिपतिगम्भीरयम् , अनङ्गः सौभाग्यम् , अमरगुरुेतिद्यरहस्यम्, 
सुरतरुः सेव्यत्वम्, अवनिः क्षान्तम्, अनङ्श्रीमहतवम्, सरखती सिद्ध 
वाचि, रक्षमीमिदेशकर्मणि, चिन्तामणिर्भनसि, कु्देवीवपुषि वैवश्वत 
सकरुजनवस्यतायाम्, एवमन्येऽपि वरुण्वेश्रवणप्रभृतयः कुरधनानीव 
खमभागधेयानि स्पशंयामासुः । 

पै 
0 

येन व्यघायीत्यादि । येन राज्ञा यशोधमहाराजेन भ्राधेतक्रामदेन याचिताभी- 
्रदायिना द्वयमेवे न अधिकं सुदुरभं अतिशयेन दुलमं व्यधायि कृतम् । किं तदमी- 
छद्रयम् । क्षितिपान्तरेषु लयागाथिनां दानिनां तावत् अनुक्रमेण अयं जनः अर्थी रोकः 
अर्थी याचको वते छदुलंभः कृतः । कोऽप्यर्थी न वर्तते यसे दानं दीयते । दौण्डी- 
रराब्दस्ट्यागविक्रमाभ्यां विश्च॒तः कृतः 1 कोऽपि नास्तीति भावः । निन्दास्तुलेकारः॥ 

यस्यै इत्यादि । यस यरोघौय रज्ञे मन्दरो मेर्मिरिः स्यर्य स्थिरत्वं स्पदीयामास 
दत्तवान् । कथंभूतं स्थेयम् । सर्वखमिव धनमिवे । कथंमूतो मन्दरः । सचरित्रपवित्र- 
कीतिकौमुदीसमासादितग्रीतिप्रसरः सत्समीचीनं चरित्रं परनारीसोदरत्वं कीर्तिधर्मौ. 
चितदानित्वं परोपकारित्वे परदोषग्रिरत्वं परद्रव्यसंतोपित्वं परदुःखमदहकारितवं नि. 
जगुणभाषणे मूकत्वं न्यायमा प्रवतित्वम् अभ्रियवेचनेऽपि प्रियकारित्वम् । तथा चो. 
तम्--न ब्रते परदूष्रणं परगुणं वक्तयल्पमप्यन्वदं संतोपं वहते परद्र परं वायासु 
धत्ते चम् । खल्पाघातकरोति नोज्क्षति नयं नौचिदयमुद्रष्टयन्युक्तोऽप्यप्रियमभियं न 
रचयत्येतचरिर्चं सताम् ॥" श्युक्तलक्षणसख चरित्र या पवित्रा सर्वजनपापनाशिनी 
कीतिर्यराः प्रसिद्धिः सेव कौमुदी चन्द्रज्योव्ला तया समाप्तादितः प्राप्तो यः ग्रीतेरु- 
रागस्य प्रसरो व्याप्निर्यन मन्दरेण स तथोक्तः । यस्मे यशो्धौय सरित्पतिः समुद्रः गाम्भीर्यं 
गम्भीरत्वमतरस्परातवं स्पशयामास । अनदः कन्दर्पः सौभाग्य सुभगत्वं यस्य वातापि ध्रुता 
मरीतिमुत्पादयति तत्सौभाग्यं आदेयमूतित्वं स्पद्ययामास । अमरगुर्ैदस्पतिरतिद्यरदसं 
नीतिदयाघ्रहृदयं अनादिवातोम्मं स्पशयामास । सुरतरः कव्पत्रक्षः सेव्यत्वं आधरयणी. 
यत्वं स्पदोयामास । अवनिरभूमिदेवता क्षान्ति उत्तमक्षमां स्पर्घयामास । अनद्रधीराका- 
शलक््नीर्महत्वं अनल्पत्वं स्पशयामास । सरखती जनभारती वाचि वाचायां सिद्धि 
वेचनसिद्धि स्पशचेयामास । रक्ष्मीशन्द्रवृद्धगिनी निदेशक्र्मणि सिद्धि स्परशयामास । 
चिन्ताम्णिमेनति सिद्धिं स्परायामास्न । कुक्देवीवपुपि वेवश्रतो यमदेवता सक्रलजनव. 
दयतायां सर्वलोकवश्रीकरणसिद्धि स्पशयामास । एवमसमुना प्रकारेण अन्येऽपि वश्णवै- 
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यसे प्रजापारनवर्णभाजे ददुः सुराः स्वां्चममी रूपाय । 
एेश्वरयमिन्द्रतपनः प्रतापं कलाः ककावांश्च बलं बरारः ॥ ४९ ॥ 

यसादमूदयं लोकश्चतुकग॑फरोदयः | 
अन्यायमुजगामोगगारूमतमणेनरेपात् ।॥ ४७ ॥ 
नभोभूभोगिरोकारैः स्रोतोभिर्थवनत्रये । 
ततान भूभृतो यसराक्कीर्तिधिपथगापगा ॥ ४८ ॥ 

श, (० (न (= भ , यस्मादूर्वे प्रे भूपा न गुणैरतिशिषियरे । 
मध्यमोऽपि स्प्रतस्तेषासुत्तमः प्रथमश्च सः ॥ ४९ ॥ 

शवणब्रशतयः पारशिकुवेरप्रसु्या अगम्यत्वाक्षयनिधानवलप्रश्ठतिगुणवन्तः खमागथे- 
यानि निजगुणदानानि स्परयामासुर्दत्तवन्तः । कथंभूतानि खभागयेयानि । ु लधनानीव 
ूवैपुरुषसंचितवित्तानीव । दीपकारकारः ॥ 

यस्मे इत्यादि । यसमै यजोधीय तरपाय रज्ञे अभी एते प्र्क्षीमूताः सुरा देवाः 
खादी निजमागघेयं ददुविश्राणेयामाघुः । कर्थमूताय यसे । प्रजापालनव्णमाजे प्रना- 
पालनस्य लोकानां रक्षणस्य वर्णं यद्यो मजते प्रजापालनव्णभाक् तसे प्रजापालनवणै- 
भजे । अमी के । इन्द्र देश्यं ईश्वरत्वं ददौ । तपनः श्रीभास्करः प्रतापं ददौ । 
कलर्वाशवन््रः कखः ददौ । वलालो वासबंलं सामर्थ्य ददौ । समुच्या्कारः ॥ 
अच्विभक्ती समाप्ता ॥ 

अथेदानीं पच्चभिरछततैः काविभक्ति निरूपयन्याचायौः--यस्मादिदल्यादि । यसा- 
नपात् नरुनद्रा्यशोघात् अय प्रलक्षीभूतो रोकः मुष्यलोकशचतु्वरीफलोदयो धमोर्थका- 
ममोक्षफल्वान् अभूद्रभूव । कथंमूतायस्मात् । अन्यायभूजगाभोगगारन्मतमणेः अन्यायः 
अनीतिः स एवं भुजगः सपैः पापविषसंश्रतमुखतवात् कुटिक्गदया च तख आसमन्ता- 
द्रोगः फणामण्डलं तद संकोचने गारुत्मतमणेः विप्रापहारत्वात् । रूपकाङकारः ॥ 

नभोभू इत्यादि । यस्मात् भूतो नरेन्द्रात् पक्षे दिमाचसत् कीतित्रिपथगापगा 
कीर्तिगङ्गानदी खोतोभिः प्रवहर्युवनत्रये तरेलोक्ये ततान विश्रुता । कर्थमूतैः लोतोभिः। 
नभोभूमोगिलयकादैः नभोलोक छष्वैलोको भूल्लोको मध्यलोकः भोगिलोकः पातालं 
तत्र स्थितलोकैरहौणि पूज्यानि नभोभूमोगिलोकाहणि तैः । खर्गसृलयुपाताललोककर्णं 
परपराभिः कीतिंस्ततानेदर्थैः । रूपकिषारंकारः ॥ 

यस्मादित्यादि । यस्मान्रेनद्रात् पूर्वं अतीताः भूषा नरेन्द्रा परे भविष्यन्तो 
भूपाः गुणैः कृत्वा न अतिशिरियरे न अतिशयवन्तो बभूवुः । तेषां नरेन्द्राणां मध्य 
मध्यमोऽपि मध्यव्यपि स्र नरेन्द्र उत्तमः स्पतः प्रथमश्च स्मरतः । उपमाठकारः ॥ 
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अन्य एवाचरः कश्चिदेष नूं महीपतिः । 
प्रबभूव परं यस्माह्क्ष्या सह सरस्वती ॥ ५० ॥ 

यस्माद्शेषगुणरलनिषेम॑दीसा- 
देते गुणा जगति पप्रथिरे महान्तः 

हरावमरधनुषु कामद 

गाम्मीयेमम्बुधिपु भास्वति च प्रतापः | ९१॥ 
यख ॒रराभ्यासावसरेषु बद्रृष्टिता न वसुविश्राणनेषु, पत्रङ्खषु 

मुजगता न हषीकविरसितेषु, ` भूषणेषु विकृतिदशेनं न॒ मनोविुम्भि- 
तेषु, मदगजेषु परमणेयता न कायौनुष्ठानेपु, विलासिनीगतिषु स्खिनता 
न प्रतपेषु, केरिकर्णैषु चपर्ता न कमौरम्मेषु । 

अस्य इत्यादि । एप महीपतिर्यशोधैमदाराजः नूनं निश्वयेन अन्य एव अपूर्वः 
कृथिद्निर्वचनीय अचलः पर्वतो वर्तते । यस्मादचलात् परं निश्चयेन लक्षम्या सह सर- 
खती प्रवमूव प्रमू(सू)ता । यसादचरत् सरस्वतीनाम नदी प्रभवति तस्माक्षमीरन 
प्रभवतीति व्यतिरेकाठेकारः । स्परकं च ॥ 

यस्मादित्यादि । यसान्मदीश्थ्वीपतेरेते प्रयक्षीभूता मदन्तो गुरामो 
गुणाः योयोदयो जगति संसारे पप्रथिरे विश्रु(सत्र)ताः । कर्थभूतायस्मात् । अरोपयुणरल- 
निधेः अरोष्राः समग्राः ये गुगास्त एवे रलानि त्रिभुवनदोतकारत्वात् तथां निधिः 

सोवधिरक्षयनिधानं तसात् तथोक्तात् । एते के ट्री श्रीनारायणे दायं सुभर्तं 
पप्रथे । अमरधेनुपु कामधेवुषुं कामदत्वं अभी्रफकल्दायिल्वं पप्रथे । अम्बुधि समुद्रेषु 

गाम्भीयमतलस्पशेत्वमधरताधस्त्वमगाधतवं पप्रथे । भाखति श्रीसूय प्रतापः पप्रथे । 
चकारोऽदुक्तसमुचवार्थः । तेनाद्युक्छृए्रसमुचयाखकारः ॥ 

ताविमक्ति ददवति- यस्येत्यादि । यख यरोधैमदहाराजख शराभ्यासावसरेषु 
वाणगुणिनिकाप्रस्ावेपुं यद्ध॒मुष्िता वर्तते, न वसविश्राणनेपु वद्रसुशिता छपणता 
वर्तते । पत्रभद्ैषु कपूरकस्तूरीचन्दनादिविटेपनपु भुजगता वाहूुविटेपनं मुजयोगच्छ- 
तीति भुजगः पत्रभङ्गस्तख भावो भुजगता पत्रावीपु वर्तत, न हृपीकविकसितंषु 
इन्धियचेष्टितपु भुजगता विटल्वं वर्तत । भूपेषु विद्रतिदरदनं विविधादरतिविधानं 
तस्या ददीनं आलोकनं वतते, [न] मनोविनुम्भितेषु चित्तप्रसरेपु विकरतिद्नं असे 
शितं वतेते । मद्गजपु मत्तकुन्नरेषु परग्रणेयता प्रान्तारकर्तव्यता वर्तेत, न कार्यानु- 
्ठानेषु परग्रणेयता परायत्तता वतेते । विलसिनीगतिपु कमनीयकामिनीगमनेघु स्व- 
ङिनता डुकमोचनता वतैते, न प्रतापे स्खलिनता खण्डनं वर्तते । करिकर्णपु 
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, पाताख्वेखावनवारिवासविश्वंभरामद्धमणाचिराय । 
सिन्नेव कीतिः क्षितिप यख विश्राम्यति स तरिदिवाव्येषु ॥ ९२॥ 
यसिन्दिग्ने्रयात्राकृतकुतूहरे च वभूवुर्महावाहिम्यः संध्याचमन- 

कुल्या इव, वेखावनानि पुष्पावचयभूमय इव, पथोधयो जल्केलिदीर्धिका 
~ क, [न्यो 

इव, द्वीपान्तराणि प्रतिवेशनिवे्या इव, कुटरिखरिणः कीडाचरा दव, 

दिक्पारभवनान्युपकाया इव, कुकुष्कुम्भिस्तम्माः प्रदसिरिखा इव । 

यस्िन्महीं शासति भूमिनाथे बभूवुरस्पे किर कखछोकाः । 
मनीषितावाप्षमनोरथानां खर्गाय यसान्न मनः प्रजानाम् ॥ ९३ ॥ 

चपकता गजश्रवणेषु चापल्यं वर्त॑ते, न कमारम्भेषु का्प्रारम्मेषु चपलता ग्रही- 

तमुक्तता वतेते । उक्त च-- नारभ्यते किमपि विघ्नभयेन नीचैः संजातविन्नमधमाश्च 
परिखयजन्ति । संवि(कि)यमानतनवोऽपि समाप्तविघ्चा नारब्धमुत्तमजंनास्तु परियज- 
न्ति ॥ परिसंख्याश्ेषारकारः ॥ 

पातारेत्यादि । यख क्षितिप यशोधैख राक्ञः कीर्तिः पुण्ययुणादुकी तनं चिराय 
दीधेकारं च्रिदिवाल्येष्ु खर्यविमानेषु देवेषु वा विश्राम्यति स्म तिष्टति स तस्थौ । 
कर्थभूता कतिः । उसमक्ष्यते--षाताख्वेखावनवारिवासविश्व॑भराश्रःसद्धमणात् खिननेव 
श्रास्तेव पातालानि च नागलोकाः वैलावनानि च व्यन्तरनिवासाः वारिवासाश्च असंख्ये- 
यसमुद्राः विश्वंमराशतश्च कुर्पर्वतास्तेषु (सद )घ्रमणं चिराय दीधकालं पर्यटनं 
तत्तथोन्तं तस्मात् । उस्प्रक्षालंकारः ॥ ^ 

अथेदूनीमीच्विभक्ति दशैयति--यस्िमिन्नित्यादि । यसिन् यशोधैमहाराजे 
दिग्जत्रयात्रङृतकुतृदखे सति दिग्विजयविहितविनोदे सति महावाहिन्यो महानयः 

सरयूर्वजखणंदीशमनखखनर्मदाग्र्तयः संघ्याचमनठुल्या इव समायिकवेलोपृर्परांकृ- 
च्रिमनय इव बभूढुः संजाताः । वेलवनानि समुद्रतटोदानानि पुष्पावचयभूमय इव कुषम- 
चुण्टनवाटिका इव बभूदुः। पयोधयश्चत्रारः समुद्राः जल्केलिदीधिका इव तोयक्रीडावापिका 

इब बभूवुः । द्रीपान्तराणि प्रतिवेरानिवेशा इव बभू: । कुलशिखरिणो हिमवद्िन्ध्यस 
ह्याचरदयः कीडाचला इव केटिपर्वेता इव बभूवुः । दिक्पारमवनानि इन्द्रादीनां ग्रहाणि 
उपकाया इव (मठोनवमण्डपादिराजसदनानीव वभूदुः । कुकुष्कुम्भिस्तम्भा दिग्मजे- 
नद्राखानसतम्भाः प्रशस्िशिखा इव प्रिद्धटेखनपद्न इव बभूवुः } दीपकोपमाटंकारः ॥ 

यस्मिक्चिति । यसिन् भूमिनाये यशोधैमदहारजे मदी परथ्वीं शासति प्रतिपाल- 
यति सति । किङठेति लोकोक्तौ शाघ्ोक्तौ वा । कलत्पलोकाः खगेलोकाः अल्पच्छतरा 

१. (सत् इति पाठः केनविलक्षिप्तः. 
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अहो महीपल नृपस तख वद्रंशजा चन्द्रमतिः परियासीत् | 
पति्रतेन महीसपल्याः प्राप्नोपरिष्टास्पदवी यया टि ॥ ५४ ॥ 
सामूद्रतिस्रख मनोभवख धर्मावनिभमेपरायणस । 
गुणेकधास्नो गुणरलमूमिः कटाविनोदख करप्रसूतिः ॥ ९९ ॥ 
सीटेन दृष्टन्तपदं जनानां निदशनत्वं पतिुव्रतेन । 
पट्युनिदेरावसरेपचारादाचार्यकं या च सतीषु ठेमे ॥ ९६. ॥ 

रूपं मरि भावेन सौभाग्यं विनयेन च । 
कलावत्वमूजुतलेन भूषयामास यानः | ९७ ॥ 

वभूदुः संजाताः । कस्मात् कारणात् । यस्मात् प्रजानां खोकानां मनधित्तं खर्गीयन 

वतेते । कर्थभूतानां प्रजानाम् । मनीपितावाप्तमनोरथानां मनीषितानि मनोवाञ्छितानिं 
अवाप्तानि प्राप्तानि मनोरयरदाहदर्या्ां तासलथोक्तासासाम् । हेत्वलंकारः ॥ 

अहो महीपाट इत्यादि । हे मरदत्त महाराज, तस यशोधर महराज 
चन्द्रमतिश्वन्द्रमतिनाम्नी प्रिया वद्मा पद्रमहादेवी आसीद्रमूव्र । कथभूता चन्द्रमतिः। 

व्व्शजा त्वदीयङटे संजाता । ग्या चन्द्रमा पतित्रनत्रैन भर्तभक्तित्वेन मही- 
सपल्याः मलयेव भूमिरेव सपनी अपरा भाया महीसपन्नी तसयाः मरहीसपल्याः 
पृथ्वीप्रतिभायायाः उपरिष्टादयिक्रतरा पदवी पदं प्राप्ता । वयतिपतित्रता वभूव. 
त्यर्थः । हपक्ाटकारः ॥ 

साभृदित्यादि । तस योध मनोभव कामद्रवदखय सा चन्द्रमतिरमहादेवी 
रतिरभृत् । तख. धर्मपरायणख वर्मततरल यर्मावनिधर्ममूमिरमूद्रभूव । तख गुण- 

कथाप्नः गुणानामद्ितीयगरहख गुणरत्रमूमिगुणमणीनां खनिरभूत् । तस वपय 
कृलाविनोदलय कलक्रतृहट्य कलप्रमूतिः कठानामुत्पत्तिरभुत् । दीपक्राङकरारः । 
हूपकोपमा च ] 

शीदेनेत्यादि } या चन्द्रमतिः रीटेन व्रद्मचर्यप्रतिपाटनेन जनानां लोकानां 
टृष्ान्तपदं उदाहरणस्थानं टेम प्राप्तवती । या चन्रमतिर्मदादैवी पतिसुवतेन प्युग- 

मने करोति अन्यं पुमांसं पितरपुत्रसददं मन्यत इति पल्युः संत्रन्धि सुरं शोभनं तरतं 

पतिव्रतं तन पतिसुव्रतेन करत्वा जनानां लोकानां निद्दानन्वं लेन । या चन्द्रमतिः 

पल्युभतुर्तिदश्चावससोपचारात् आर्देयस्मयप्रतिपरालनात् सतीषु माध्यीयु विपये भाचा- 
यकं आचार्यत्वं ठेभे स्य्धरवती । उपमादीपकराटकारः ॥ 

रूपमित्यादि । या चन्द्रमतिः भर्तरि पं मावेन अनुरागेण छरत्वा आत्मनः खय 
रोभनं वणं मृष्यामास अलेचक्रार । या चन्द्रमतिः विनयेन कृत्वा साभाग्यं सुभगत्वं 
प्रीतिजनकष्वं मुप्रयामास । या चन्द्रमतिः ऋुत्येन सरल्तया अक्रुटिरुतया कलाव 
कावित भूपयामास । दीपकालंकारः ॥ 



२ आश्वासः] यरासिरक चम्पूकाव्यम् । २२६ 
(0 (५, अपि च सत्यपि महति शुद्धान्ते या दयेव धर्मस, नयपद्धतिरिव स्याद्रा 

दस, नीतिरिव राज्यस्य, क्षान्तिरिव तपसः, अनुत्सेकयितिि श्रतख, 
कीतिरिवि जीवितव्यस्थ, विजयवेजयन्तीव मनसिजस्य, माकन्दमञ्जरीव 
पष्पाकरस्य, कट्परतेव त्रिदिवद्रुमस्य, कस्याणपरम्परेव पृण्योदयदिवसस्य, 

(क 

तस्य महीपतेमतिदेवतायाः प्रणयप्रासादाधिष्ठानभूमिरासीत् । 
यस्याश्च मुः श्रीविरसवयस्येव, कीतः पसाधनपखीव, सागराम्बरा 

मनोरथानुचरीव, सरखती विनोदसभुजिष्येव, मूषणक्ष्मी्निजरूपावलो- 
कनादुशैकेकिषिव मवन्ती खीतेनैव सापल्यममजत्, न पुनः प्रणयप्रसर- 
खण्डनेन । 

अपिच तथा च या चन्धमतिः महति वृहति अतिप्रचुरे सहस्नगणनावति 
छद्धान्ते अन्तःपुरे निर्भैरचितते वसति सपि तस यरोर्धखयमहीपते राज्ञो मतिदेव- 
तायाः ुद्धिदेवतायाः ग्रणयप्रासादाधिष्टानभूमिरासीत् प्रणयः केदः स एवं प्रासाद 
उत्नेतोज्ज्वरुतात् तस्य॒ अथिष्ठानभूमिवति मूर भवति । कथमिव । धर्मख दयेव । 
यथा द्या धर्मख मूलं भवति । खाद्रादसखय अनेकान्तमनसः नयपद्भतिरिव नैगमा- 
दिनयानां मागे इव । यथा नयपद्धतिः खद्रादेख मूलं मवति । राज्यस्य 
नीतिरिव यथा नीतिन्यौयमा्ग राज्यस्य अधिष्ठानमूमिमेवति । तपसः क्षान्ति. 
रिव यथा तपश्वरणख क्षान्तिः क्षमा अधिष्ठानभूमिभेवति । अनुस्सेकृस्थितिरिव 
ध्रुत यथा श्तख्य शाच्स्य अनुत्सेकसिितिरगमेखभावो अधिष्ठानमूमिरभैवति । की. 
तिरिव जीवितव्यखय यथा कीतिर्जीवितव्यस्य प्राणधारणस्य अधिष्ानभूमिर्भवति । 
विजयवैजयन्तीव मनसिजसख यथा मनतिजख कन्दर्पस्य विजयवैजयन्ती चरिजगजय- 
रन्धध्वजा अधिष्ठानभूमिभेवति । यथा माकन्द्मज्ञरी सहकारवछठरी पुष्पाकरसय वेस- 
न्तस अधिष्टानमूमिभेवति । यथा कल्पलता कस्पवष्टी त्रिदिवद्वमल कल्पत्रक्षय 
अधिष्ठानभूमिभेवति । यथा कल्याणपरम्परा श्ुभश्रेणिः पुण्योदयदिवसस्य पुण्यपाक- 
दिन अधिष्ठानभुमिभेवति । दीपकोपमालंकारः ॥ 

यस्याशवन्द्रमतेभैतुः श्रीः लक्ष्मीः च्रीत्वेनैव सापलन्यं सपल्नीत्वं सपल्लीमावममजत्, न 
पुनः प्रणयग्र्रखण्डनेन सेहव्या्िविध्व॑सनेन सापल्यमभजत् । भवैः श्रीः किं कुर्वती । 

विलखसवयस्येव भवन्तीति विलास संमोगस्य वयस्येव साहाय्यदायिका सखीव भवन्ती 
संजायमाना । याश्च मतुः कीतिः चघीत्ेनैव सापलन्यमभजत्, न पुनः प्रणयप्रसरखण्डनेन 

सापल्नयममजत् । कीतिः किं कुर्वती । ग्रसाधनसखीव भवन्ती सैरन्ध्रीव संजायमाना । 

उक्तं च--सिरन्ध्री परवेदमस्था खवशा रित्पकारिक्ा ” तथा चोक्तम्--"चतुः- 
पटिकलामिन्ञा रीलह्पादिसेविनी । ग्रसाधनग्रचारन्ञा सरन्ध्री कथ्यते वुधैः ॥# 



५२४. काव्यमास् | 

एवं तयोर्भरुदेवीनाभिराजमदहाराजयोरि परसखरानुबन्धपेशचलं तिव्मै- 
फकमनुभवतोरेकदा पत्रप्राथनमनोरथावसथस्य तीथेकाटपारनपथसय प्र 
कारितपरस्परप्रीतिरसस्य ` दिवसस्य ब्राह्मसमयावर्ते मुहूर्ते मिथःसमाषण- 
कथः प्रावत॑तायमुदन्तः-- 

खण्डकः फिर स॒तघ्वमुपागतो मे 
विदाः प्रसाध्य सुररोकगुरूपदिष्टाः । 

मत्केतने तनयजन्ममटोत्सवश्रीः 
कामं व्यधायि च जनैः किक मोदमानः ॥ ९८॥ 

यस्याश्च भुः सागराम्बरा प्रथ्वी च्रीत्वेनेव सापल्न्यमभजत्, न पुनः प्रणय प्रसर्- 
खण्डनेन सापटन्यममजत् ! सागराम्बरा कि कुवैती । मनोरथानुचरीव भवन्ती मनो- 

रथानां वाञ्छपूरणानां अहचरीव किंकररीव संजायमाना । यस्याश्च मदः सरखती- 
मलभीरती खीत्वेनैव सापल्यमभजत् न पुनः प्रणयप्रप्तपखण्डनेन । सरस्वती किं कुर्वती । 
विनोदस्य कुतूहखख नर्मकरणस्य भुजिष्येव किंकरीगणिकेव मवन्ती । भुजिष्या गणिका" 

इति देरयात्। याश्च भतुभूषणलक्ष्मीः चछीत्वेनेव सापल्यमम जत्, न पुनः प्रणय प्रसर- 
खण्डनेन । मूषणलक्ष्मीराभरणलक्ष्मीः किं ऊर्व ती । निजरूपावलोकनादर्षकेटिरिव भवन्ती 
निजकूप्रखय आत्मीयसूपख अवलोकने निरीक्षणे आदरोकेटिरिव दधैणक्रीडेव भवन्ती । 
दीपकोपमाल्क्रारः ॥ 

एवमणुना प्रकारेण तयोश्न्द्रमतियसोयोर्मरुदेवीनाभिराजमदहाराजयोरिव मण्दे- 
वीनाभिराजसदशयोरिव परस्परातुवन्धपेशलं धर्ममविराध्यार्धकामानुभवने काममरिर- 
ध्यधमौथौनुभवनं परस्परानुबन्धपेशलमुच्यते । ईटग्विधं विवर्गफलं धर्मार्थकामफलम- 

चभवतोराखादयतोः सतोरेकदा एकस्मिन्नवसरे पुत्रप्र्धनमनोरथावसथस्य' पत्रय 
प्रार्नसय याचनस मनोरथामिलपसय आवसथद्य गृहस्य तीधैकारपाटनपथस्य चतु- 
धदिवसन्लाता घ्री तीरं उच्यते तस कालपाटनस्य रतिदानस्य पन्था माम यस्मिन् 

दिवसे तीर्थकाल्पालनपथस्तस्य तीर्धक्राखपालनपथसय प्रकारितपरस्परप्रीतिरसस 
ग्रकटितान्योन्यप्रणयानुमवनस्य । एवं विषशेपणच्रप्रविदिष्रदिवसस्य दिनस्य वाह्य 

समयाव्तं राव्रिशेपे सुद्र समये मिथः एकान्ते परस्परे वा संभाप्रणक्रथा आलापन. 

कथासंयुक्तो अयं वक्ष्यमाणलक्षणोपलक्षितः उदन्तो वाती प्रावर्तत संजातः । उपमा- 
लकारः ॥ 

अये क उदन्तः प्रावर्तत इलह-आखण्डर इत्यादि । युग्मम् । हे देष 

यदोधमहाराज, मया चन्द्रमा निशावसाने पथिमरात्रे इत्थममुना प्रकारेण करिपभरपि 
किचित्खप्रे निद्रायां व्यलोकि दृष्टम् । कथंभूतं किमपि । तव संततिहेतुमूतम् भवतः 
संतानकारणभूतम् । इत्थं कथमिति चेत् आखण्डलः शक्रः । किल वाक्यारंकारे । मे मम 



२ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । २९९ 

इस्थं मया किमपि देव निशावसाने 
खमे व्यलोकि तव संततिदेतुभूतम् । 

आकण्यं तन्नरपतिर्मिजगाद देवीं 
पुतोऽचिरात्तव भविष्यति कामितश्रीः ॥ ५९ ॥ 

ततः किक 

अवधि मध्येन सहाशितानां मनोरथेश्वन्द्रमतेः सुदल्याः । 
मुखप्रदेशे च वभूव छृष्णं कुचद्वयं वेरिबरेन साम् ॥ ९० ॥ 

सिंहानां शर्यकेटीषु चतुरम्मोधिवीक्षणे । 
मत्तद्विपविनोदेषु सा बबन्ध मनः किर ॥ ६१ ॥ 

यस्मादुणाः पाथिवलोकमभाजः प्रायेण गभौश्रयिणो बभूवुः 1 
तस्मकिरसीष्पथिवीगुणेषु तसयाः परं दोहदमायताक्ष्याः ॥ ६२ ॥ 

खतत्वं पुत्रत्वसुपागत आयातः । किं कृत्वा । पूरे सुरलोकगुरूपदि्ा बृहस्पतिना क- 
थिता विदाः शब्दशाखादिकाः प्रसाध्य पटित्वा मत्केतने.मम चन्द्रमतेर्मन्दिरे जनै- 
रकिः करर तनयजन्ममहोत्यवश्रीः पुत्रजन्मोत्सवल्क्ष्मीः कामं यथेष्टं व्यधायि चकर 
छता । कथंमूतैजेनेः। मोदमानः हषैमानैः। तत् वचनं नरपतिथेशोधैः आकण्यं श्रत्वा देवी 
चन्द्रमतीं भ्रति निजगाद उक्तवान् । किं निजगाद । हे देवि, तव भवाः अचिरात्सो- 
ककालेन पुरः सुतो भविष्यति उत्पत्छति । कथंभूतः पुत्रः । कामितश्रीः भुक्तलक्ष्मीकः । 
जायलकारः । युग्मम् ॥ 

ततः . तदनन्तरं करर लोकोक्तौो । अव्धीति । चन्द्रमतेश्वन्द्रमतिमहदेव्याः 
खदयाः रोभनदन्तवलयाः मध्येन उद्रेण अवधि वधे । कथमवधि । सह सार्धम् । 
कैः सह । मश्रितानां मनोरथेरभिरषैः सह साधम् । कुचद्रयं सनयुगटं मुखप्रदेशे 
चूचुकस्थाने कृष्णं कृष्णवणं च वभूव संजातम् । कथम् । सारम् । केन सार्षम् । 
वैरिवलेन शाुसामर्थ्यैन शघचसैन्येन वा सह् । सदोक्तयटंकारः ॥ 

सिहानाभिल्यादि । सा चन्द्रमतिः। किठेति लोकोक्तौ राघोक्तौ वा । मनो बबन्ध 
दोहदं चकार । केषु दोहदं चकार । सिंहानां पच्चाननानां दरयक्षाणां शौयैकेलीषु मनो बव॑- 
न्ध । तथा चतुरम्भोधिवीक्षणे चुणोमम्भोधीनां वीक्षणे अवलोकने मनो बबन्ध । तथा ` 
मत्तद्विपविनोदेषु मत्तद्विपेः सह विनोदेषु कीडाकरणेषु मनो बबन्ध । दीपकालंकारः ॥ 

यस्मादिलयादि । यस्मात्कारणात् पाथिवलोकभाजो राजजेकाश्रिताः गुणाः प्रा- 
येण बाहुल्येन गभोश्रयिणो गेमादिं कृत्वा बभूदुभैवन्ति स । श्रयोगतश्व इति वचनात् 
यस्मात् शब्दयोगे वतमानकाे परोक्षा । तस्मात् कारणात् किरति लोकोक्तौ चा्नोक्तौ 

रन 



२२६ काव्यमास | 

अन्येव काचिद्रदनेन्दुरक्ष्मीरन्येव नेघ्रोयर्कान्तिरासीत् 
अन्येव तस्याः कुचकरुम्मरोमा मणेरिबिन्तधृतरागवर्तेः ॥ ६३ ॥ 
गमेम्मेणि महीपतिराप्तानादिदेश भिषजः किर तसाः । 
चित्तवित्तसददां विधिसुतरैमिरभमे तदुचितं च स देव्याः ॥ ९६४ ॥ 
दत्थ मिथोऽवोचदसौ महीक्षिन्मनखिनीं तां किर सत्वश्ान्द् | 
मासोऽषटमासपूवैमिदं स्वयोचेहसादिकं कमं न देवि कायम् ॥ ६९ ॥ 
तेसरविधानैद्धेययलपूर्वैः स सूतिका चकार भूपः | 
मासे पूरन्वै जननेऽवतीर्णे तसाः प्रसूतेः समयः किंासीत् ॥ ६६ ॥ 

वा तखयाश्चन््रमतेर्म हदिव्याः आयताक्ष्याः क्रणौन्तविध्रान्तलोचनायाः परथिवीयुगेषरु म- 
्तिकाकुम्मभित्तिमक्षणेषु परं केवल दोहदं मनोरथं आसी्रभूव । हेःवलकारः ॥ 

अन्येवेत्यादि । तस्याश्न्द्रमते्हादेव्याः संबन्ित्वेन वदनेन्दुलक्षनीयुखचन्द्र- 
सोभा क्राचिदनिर्वचनीया अन्येव अपूवंव आसीद्रभूव । पुनः नेत्रोत्पर्कान्तिलोचन- 
कुवलयप्रभा अन्येव अपू आसीत् । पुनः ुचङुम्भशोभा स्तनकल्दायोमा अन्धेवा- 
पूवां आसीत् । तस्याः कस्या इव । अन्तभृतरागवतंः मध्यस्थापितनीरपत्रादिसंयोगात् 
मणेरिव रलेस्येव । दीपकोपमाटंकारः ॥ 

गमभमंणीत्यादि । स महीपतिः यशोधमदहदाराजः किटेति लोकोक्तो तखाः 

देव्याः गर्भभर्मणि गर्मपोप्रणे आप्तान् हितकारकान् भिपजो वैद्यान् आदिदेश अदेशं 

ददो ! चित्तवित्तसदशं विधि यादं मनो वर्तते तत्सदृशं विधि गभीधानपुंसवनसीमन्तोऽतर 
येन लक्षणमुच्वरतिद्रायेन तदुचितं गर्भयोग्यं खयं निर्ममे खयमेव निभितवान् । उक्त 
च--गभौवानभ्रतो पुंसः सवनस्पन्दना्पुरा । धष्ऽष्टमे वा सीमन्तो मासेऽन्दे जातक- 
म च ॥" इति वाज्ञवच्क्यस्छतौ एकादश शोकाः! महापुराणे तु--“ृतिस्वु सप्तमे मासि 
काया तद्र्छृतादरः । गृहमेधिभि रच्यन्ते मानसेगरभवदधये ॥› धरतिनौम करिया सीमन्तो- 
नयनम् । इति जादलंकारः । समुज्यालंकारो वा ॥ 

दत्थमित्यादि । असं मटीक्षित् यरोधसतां मनखिनीं मानवती च्ियं मिथ एकान्ते। 
किरति लोकौक्ता शाघ्चोक्ता वा । सत्वदान्दय गभस्थितजीवशान्ययं इत्थं अमुना प्रकारेण 
अवोचत् उवाच । इत्थं कथमिति चत् हे देवि, अमात् मासो अ्टममासं यावत् पू 

इदं प्रयक्षीमूतं हासादिकं कर्म॒ नर्मक्रियाहसनं च त्वया भव्या उचरुन्नतशर्ब्देनन 
कायं न कततव्यम् । अष्रमे मासे गर्भ ओजः मातुः शरीरमागच्छति । नवमे ठु मासे 
तदोजः गर्भं समागच्छति । तेन सप्तमे नवमे वा मासे जातको जीवति। अष्टमे तु मासै 
जातो न जीवति । इयमपि जातिः ॥ 

तेस्तैरित्यादि ! स योधौ मूपो राजा तैतेलोंकभसिदैधिधाभैः करवव्यैः सूति. 



२ आश्वासः] यशसिरकचम्पूकाव्यम् । २२७ 

अन्यत्र राहोः डुभदैररेषेग्रहैः प्रशस्तेऽवसरे वभूव । 
असां पुरा जन्मनि चन्द्रमल्यां ममात्मलाभः परमोस्सवेन ॥ १७ ॥ 

नृल्ददधपुरन्थिगेयदुमगाः सोासह्ठाननाः 

तेलद्रामनकामिनीपरियभुवः सानन्दधात्रीकुराः । 

पिष्टापीडविडम्ब्यमानजरतीसीमन्तकान्ताङ्गणा- 

स्तूरो्यावेः समं किरु बभुः शुद्धान्तमध्यास्तदा ॥ १८ ॥ 

कासद्य चकार प्रसवनगृदं कृतवान् । कथंभूतैर्विंधानैः । द्रययलपूरैः द्वयस [गभ]. 
गभिणीद्रयस यल्नो रक्षणोपायः पूर्वा येषु विधाने तानि द्रययलनपूर्वाणि तैस्तथोक्तैः । 

पुनः पुनरपि तदनन्तरं वै जनने भासे नवमे मासे अवतीर्णे आगते सति तस्याशन्द्र- 
मतेः भ्रसूतेः समयो जन्मनोऽवसरः करि आसीदमूव । जातिरियम् ॥ | 

अन्यत्रेत्यादि । हे राजन् मारदत्त, अस्यामभयमतौ पुरा जन्मनि पूर्वभवे चन्द्र 
मलां सत्यां परमोत्सवेन परमानन्देन मम आत्मल्भो जन्म बभूव संजातः । कसिन् 
समये आत्मलमो बभूव । अरेषैः समग्रः श्॒मदैः कल्याणकारकैग्रहैः सूयौदिभिरषटमिः 
कृत्वा प्रशसे प्ररंसनीये अवसरे वेलायां लने । कथं आत्मलामो बभूव । अन्यत्र विना। 
कस्माद्विना । राहोः अभ्रमिणवान्। अन्ये सवे ग्रहाः ञ्ुभा बमूढुः राह्ररो विनाभूदित्यर्थः । 
उत्तरत्र विशेषणापायसंमवात् जातिरियम् ॥ 

यत्यद्द्धेत्यादि । तदा तस्मिन् कारे तूरो्ावरवैवौ दि ्रोत्सवशब्दैः समं सार्ध 
किल निश्चयेन ञुद्धान्तमध्याः अन्तःपुरप्रदेशाः बमुः शोभिताः । कथमूताः जुद्धान्त- 
मध्याः । वृत्यद्रद्धपुरन्धिगेयुभगाः वरत्यन्त्यो नतैनं तन्वन्यो बद्धा जराजीणीः पुरन्ध्यः 
पुरन्ध्रयः शियस्ताद्यां गेयेग॑नैः ख॒मगाः म्रीतिजनकाः। पुनः कथंभूताः जुद्धान्तमध्याः । 
सोष्टासदृछननाः सोष्यसानि सानन्दानि दषछठानां आसीतिकपुरुषाणां आननानि सु- 
खानि येषु शद्धान्तेषु ते तथोक्ताः। पुनः कथंभूताः छद्ान्तमध्याः। खेलद्वामनकामिनी- 
प्रियुवः वेलन्द्ो नर्तनं कुरवैन्यो या वामनकामिन्यः संकुचितस्वोद्गरारीराः ख- 
ह(ड)राः न्नियसताभिः श्रिया मनोज्ञा भूर्मूमियैषु शद्रान्तमध्येषु ते तथा । पुनः कथं- 
भूताः द्धान्तमधघ्याः । सानन्द्धात्रीकृलः सानन्दानि सहपौणि धात्रीणां उपमातृणां 
सनदायिकानां कुखनि समूहा येषु ते तथा । पुनः कथंभूताः छद्वान्तमध्याः। पिष्टरापीड- 
विडम्म्यमानजरतीसीमन्तकान्ताङ्गणाः पिष्टानां पञ्चवर्णचूणोनां अपरीडः समूहस्तेन 
विडम्ब्यमानाः कदभ्यैमानाः रतीनां ब्द्छ्लीणां सीमन्ताः केशमागस्तेः कान्तानि 

मनोहराणि अद्गणानि गरहाग्रमुमयो येषां खुद्धान्तमध्यानां ते तथा । जाद्यङंकारः ॥ 



१२८ काव्यमाखा । 

आमन्दं पहवीनां रतिरभसभरमाप्तफेटीविनोदाः 
सामोदं केररीनां मुखकमल्वनामोदपानमरगस्भाः । 

आशैतयं कुन्तलीनां कुचकरशरसावासकाराः समीराः 
काके वान्ति स तसिन्किरु मर्यकतानर्तिनो दाक्षिणात्याः॥६९॥ 

व्योम काम इवाप्तानामगच्छत्छच्छतां सुहु: । 
समपादि प्रसादश्च दिरां बन्धुदृशामिव ॥ ७० ॥ 

दुन्दुमिष्वनिरत्तखे मोदाय सुददां दिवि । 
ह्रिशचन््रपुरीलोकष्वनिध्वैसाय च द्विषाम् ॥ ७१ ॥ 

आमन्दमित्यादि ! तसिन् काठ यशोधरमदाराजजन्मावसरे दाक्षिणालयाः द्- 

क्षिणदेदासंवन्धिनः समीरा वायवश्चरन्पवनः किल निश्रयेन वान्ति स्म प्रवर्वते स। 
कथं वान्ति स! आमन्दं शनेः शनैः 1 कस्मादामन्दं वान्ति । पष्वीनां दक्षिणदेशस्थित- 
गिरिसोपनगरघ्रीणां रतिरभससय भधुनकीडावेगस योऽसा भरोऽतिशयस्तेन रापो रुन्धः 

केलीविनोदः कीडाङुतूदरं येः समीरसे रतिरभसभरम्राप्तकेठीविनोदाः । पुनश्च स. 
मीराः कथं वान्ति स । सामोदं परिमलसहितं यथा भवत्येवम् । कथंभूताः समीरः । 
केरलीनां दक्षिणदेससंबन्धिकेरर्देश्ल्लीणां मुखकमल्वनामोदपानप्रगल्भाः सुखान्येव 
कमलख्वनानि विरप्रसूलकान्ताराणि तेषामामोदपाने सुखवासनगन्धाखादने प्रगल्भाः 
ग्रीढतराः । पुनश्च समीराः कथं वान्ति स ¦ आद्यं जासमन्तान् शीतत्वं यथा 

मवत्येवम् । अपरं किंविशिष्टाः समीराः । कुन्तलीनां दक्षिणदेरसितङुन्तल्देस्रीगां 
कुचकल्ररसावासकाराः कुचा एव कठ्शाः पयसः आधारहैतुत्वात् तषां रसो भ. 
धूनक्रीडा्रमसंजातग्रस्वेदजलं त्र आवासक्राराः कियत्कालनिवासिनः । पुनश्च रकि. 
रूपाः समीराः । मल्यल्तानतिनः मख्याचर्प्वते या टताश्चन्दनतस््ाखास्ता नतै- 
यन्ति स्लम्प(कथौचन्तीत्येवंशीलास्े मल्यलतानत्िनः । हेतुरल्छारः । रीतो मन्दः सुर- 

भिश्च वायुर्वणित इति ज्ञातव्यम् ॥ 

व्योमेत्यादि । व्योम आकाशं मुहुवारवारं खच्छतां निर्मलतां अगच्छत् जगाम । 
क् इव । आप्तानां हितानां काम इव वाञ्डेव । दिशां ककुभां प्रसादः प्रसन्नता निर्मल्ता 

समपादि संजातः प्रसादः । कासामिव । बन्पुटरामिव बन्धुवभनेत्राणामिवे । समुच्यो- 
पमालकारः ॥ 

दुन्दु भीत्यादि । दिवि आकारे दुन्दुभिध्वनिः परहनादः उत्तस्थे उत्थितः । 
किमथेम् । सुहदां बन्धुवरगने त्राणां गोदाय हपौय । तथा दिवि आकरा हरिशन्द्रपुरीलेक- 
ध्वनिभैन्धरवेनगरीलेकराध्वान उत्तस्थं । किमयम् । द्विषां रावणं ध्वा विनाशनिभित्तम्। 
दीपकसमुचयारंकारः ॥ 



२ आश्वासः] यरासिरुकचम्पूकाव्यम् । २२९ 

राज्ञः सम्रद्धये खर्गाद्युष्पवृष्टिः पुरेऽपतत् । 
गेहे शिखण्डिमण्डूकवृष्टिश्च श्रीच्छिदे द्विषः ॥ ७२ ॥ 
भिये  निजधिया राज्श्वारवस्तरबो बभुः । 
त एवारातिलोकानासुत्पाताय पुरे पुनः ॥ ७३ ॥ 

उल्ास नृपतेः सदनेषु संपदे युवतिमङ्गरशब्दः । 
विद्धिषां च नगरे विगमाय संततं धवरमोकुक्िनादः ॥ ७४ ॥ 

अपि च। 

आनन्दवाचरवपूरितदिद्छखानि 
पोराङ्गनाजनविनोदमनोहराणि । 

आसुक्तकेतुरचितोत्सवतोरणानि 
कामं तदा डुदुभिरे नगरे गृहाणि ॥ ७९ ॥ 

राज्ञ इत्यादि । पुरे नगरे खगादाकाशात् पुष्पधृष्टिः कुमवर्षा अपतत्पपात । किम- 
थेम् । राज्ञो यश्ञोधैख स्द्धये रक्ष्मीनिमित्तम्। द्विषः शद्ुवगैख गेहे शिखण्डि मण्डूकड़- 
शिश्रूलसहितमेकवषौ अपतत्पपात । किमर्थम् । द्विषः शनुवगैख श्रीच्छिदि लक्ष्मी - 
विनारनिमित्तम् । दीपकालकारः ॥ 

ध्रिय इत्यादि । निजश्रिया निजपुष्पफलपहवदोभया चारवो मनोज्ञास्तरवो वृक्षा 
बभुः रोभिताः। किमथम् । राज्ञो यरोधरस्य प्रिये लक्ष्मीनिमित्तं त एव तरवो अराति- 
लोकानां पुरे नगरे पुनबेभुः शोभिताः । किमथेम् । उत्पाताय विनाशनिमित्तम्। अकाटे 
फकलितत्वात् । दीपकाल्कारः ॥ 

उलुखासेत्यादि । व्रपतेर्योर्धसख सदनेषु गृहेषु युवतिमङ्गलशब्दः स्रीणां धवकर्गा- 
नध्वनिरलस उच्छठितः। किमथेम्। संपदे राज्ञो रक्ष्मीनिमित्तं विद्विषां नगरे शत्रणां 

पुरे संततमुपरयुपरि धवलमोकुलिनादः श्वेतकाकध्वनिरु्टलास । किमर्थम् । विद्विषां 
विगमाय विनाराय । दीपकाटकारः ॥ 

अपिच तथा च । आनन्देव्यादि । तदा तस्मिन् श्रीयोधरजन्मकाटे नगरे 
उज्ञयिनीपत्तने गृहाणि वेदमानि कामं यथेष्टं जुद्धुमिरे शोभितानि । कथंभूतानि ग्दाणि। 

आनन्दवा्रवपूरितदिञ्ुखानि आनन्दवादानायुत्सवतूयौणां रवैः शब्दैः पूरितानि 

श्रतानि दिशां कढुभां सुखानि आख्यानि यैसानि। पुनः कथंभूतानि गृहाणि । पोराङ्गनाज- 

नविनोदमनोहराणि पौराङ्गनाजनानां नगरघीस्मूहानां विनोदः कीडाभि्नोहराणि मनो- 
ज्ञानि । पुनः कथंभूतानि । आसुक्तकेतुरचितोत्सवतोरणानि आमुक्ता बद्धाः केतवो भ्वजा 



९२० काव्यमाख | 

आखण्डरप्रतिमयुत्रवतां धुरीणः 

सीरोचनोखर्विलासरसप्रवीणः । 
त्ैलोक्यपावनयशःकिरणोदयेन 

त्वं नन्दतात्तनयजन्ममहोत्सबेन ॥ ७६ ॥ 
धर्मः पवितः भियः कुसुमिताः कामः फठेः छघ्यते 

वंशस्ते क्षितिनाथ संप्रति परां छायां धितः कामपि । 
भूदेवी सकरृताथेतारुपगता मूलान्वयानां पुन- 

धित्ते माति न देव साच्दितरसस्ववयुच्रजन्मोत्सवः ॥ ७७ ॥ 
तथा | 

सानन्दं बन्दिवृन्दैः कचिदवनिपतिः स्तूयते प्राथितार्भ- 
बन्धूनां तृषटिदानैः कचिदतनुषुदः सौविदह्टास्वरन्ते । 

येषु ग्रहेषु तानि आमुक्तकेतूनि रचितानि कलितानि उत्सवस्य महोत्छवस संबन्धीनि 
तोरणानि आयुक्तकेतुरचितोत्छवतोरणानि । अपि चेति शब्देन समुच्चयालंकारः ॥ 

तथा तेनैव प्रकारेण सानन्दमिति । सानन्दे आनन्दसहितं यथा भवयेवं बन्दिषनदैः 
वारजीवसमृदैरवनिपतियरोधः कचित् कल्मिधित्स्थने स्तूयते श्यते । कथंभूतः बन्दि- 
न्दः । प्राथितर्थैः प्राथिता याचिता सुव्णपश्नम्बरतुरगादयो अर्थौः पदार्थाः येसते तथा 
तेः । बन्दिढन्देः कथं स्तूयते । ह दव, त्वं भवान् तनयजन्ममदोत्सवेन पुत्र जन्ममहान- 
न्देन नन्दतात् वधैख । कथंभूतेन तनयजन्ममदोत्सवेन । त्रलोक्यपावनयदःकिरणोदयेन 
त्रेलोक्यख त्रिभुवनख पावनाः पवित्नीकरणा ये यराःकिरणा पुण्यगुणानुकीतिरदस्मयः 

तेषां उदय उत्पत्तियेत्र महोत्सवे स तथा तेन । कथभूतस्त्वम् । आखण्डलगप्रतिमपुत्रवतां 
धुरीणः आखण्डलग्रतिमाः इन्द्रसरथाः पुत्रा वियन्त येषां ते आखण्डलप्रतिमपुचव- 
न्तस्तेषां मध्ये त्वे धुरिणो धारेयो धुरि वणैनीयः। पुनः कर्थमुनस्त्वम् । चरो चनोत्पल्वि- 

लास्रसप्रवीणः स्रीणां कमनीयक्ामिनीनां लेचनोतपटानां नच्रकुवसख्यानां विरसरस 

उष्सरसस्तत्र प्रवीणश्वतुरः । हे देव, इदानीं धर्मः पूनाद्ानादिलक्षणः पष्टवितः उद्यं 
पराप्तः । प्रियो र्कषम्यः कुसुमिताः पुषिताः । कामः चरीभोगफलः कुत्वा ध्यते प्रस 
खते । तथा धमोर्थकामाघछयः पदार्थाः सिद्धा इत्यथः । हे क्षितिनाथ परथिवीपत, ते तव 
वेद्यः अन्वयः संप्रति इदानीं परामुक्छृष्रं छायां शोभां कामपि अपू्वमनिवंचनीयां धित 

आश्रितः । हे देव, मुदेवी सकृताथेतां कृताथत्वस्हितामुपरगता प्राप्ता आयाता 1 मूलाद्व- 
न्वोयानां मन्विणां चित्ते मनसि चत्पुत्रजन्मोप्सवो भवदीयतनयोत्पत्तिमदहोःेवः पुनन 
माति भरितत्वात् अवक्रारं न कभते । करथमूतस्त्वत्पुत्रजन्मोत्सवः। सान्धितरसः निविडी- 



२ आश्वासः] यरासिरकचम्पूकाव्यम् । २६१ 

आकल्पं मबररक्ष्मीमियमनुमवतासुत्रपोतरेशच सार्थ 
देवीव्येवं पुरोधाः कचिदपि च पस्त्याशिषः कामितश्रीः ॥ ७८ ॥ 

स्वगैः कस्पदरुभेभूः कुरुधरणिधरैगौरधाम्ना पयोधि- 
यौः पुष्णा भोगिरोको सुजगपरिवृढेनाकरक्नेव रतैः । 

देवस्तावचिराय प्रथितप्रथुयशचाः कीतिप्र्वी तथेयं 
देवी च स्तास्ममोदावहदिवसवती पुत्रजन्मोत्सवेन ॥ ७९ ॥ 

राजापि तदा 
वस्तुवसखवयुवाहनवषै याचकेषु स तथा किर च्रे । 
जातकत्पविटपिषिव भूयस्तेषु याचनमनो न यथासीत्॥ ८० ॥ 

भूताजुरागः। न केवरं बन्दन्दैरवनिपतिः स्तूयते, किंतु क्रचित् कर्सिमित्स्थाने सौवि. 
दशाः कश्चुकिनः त्वरन्ते उत्सुका गच्छन्ति । कथंभूताः सौविदष्टाः । बन्धूनां खजनव. 
गणां त॒ष्टिदानैः हषदानैः कत्वा मतनुमुदः अ्रचुरहषीः वर्तन्ते ! अपि च तथा च 

कचित्कर्िश्ित्स्थाने पुरोधाः पुरोहितः एवं अमुना अकारेण आरिषः आरीवौदान् 
पठति व्यक्तं वदति । कथंभूतः पुरोधाः । कामितश्रीः वाज्छितरक्ष्मीकः । एवं कथमिति 
चेत् इयं प्रयक्षीभूता देवी चन्द्रमती महादेवी आकल्पं दीधैकालं भवैलक्ष्मीं पतिरक्ष्मी- 

मनुभवतात् युङ्काम् । कथम् । साथै सह । कैः सार्धम् । पुच्रपेत्रैश्च सह । चकारात् 
प्रपौच्रैश्च सह । समुच्चयारुकारः ॥ 

स्वगं इत्यादि । पुरोधा आशीर्वादं ददाति-देवो यशोधैमहाराजस्तावदनुक्मेण 
चिराय दीधेकालं पुत्रजन्मोत्सवेन प्रमोदावहदिवसवान् प्रमोदकारिदिवस्वान् साद्भवतु 
'अर्थवशद्धिभक्तिपरिणामः' इति वचनादेवास् पुंस्तैकवचनं दीयते । कथ॑भूतो देवः । 
प्रथितप्रषुयशाः प्रथितं विख्यातं प्रथु विस्तीणे त्रिभरुबनम्यापकं यज्चः पुण्यगुणाुकीर्तनं 
यस तथोक्तः । तथा तेनैव प्रकारेण इयं प्रयक्षीमूता देवी चन्द्रमती महादेवी च पुत्र- 
जन्ममहोत्सवेन प्रमोदावहदिवसवती चिराय दीधक्रारं साद्बवतु । कथंभूता देवी । 
कीतिषएथ्वी कीर्तिः प्रथु विस्तीणे यसाः सा तथा । देवः क इव ! खग इव देवलोक इव । 
यथा खगैः कल्पटटुमैः कृत्वा प्रमोददिवसवान् भवति । देवी केव । भूरिव पृथ्वीव । यथा 
भूः कुलधरणिधैरेः कुलपरवैतेः कृत्वा प्रमोददिवसवती भवति । देवः क इव । पयोधिरिव । 
समुद्र इव ! यथा पयोधिः गौरधान्ना चन्द्रेण कृत्वा प्रमोदावहदिवसवान् भवति । देवी 
केव । बौरिव आकाशमिव । यथा दयौः पूष्णा सूर्येण प्रमोदावहदिवसवती मवति । देवः 
कं इव । भोगिरोक इव पाताकलोक इव । यथा भोभिलोको भुज गपरिषढेन रोषनागेनदरेण 
परमो दावहदिवसवान् भवति । देवी केव । आकरक्ष्मेव आकरमूमिरिव । यथा आकरक्ष्मा 
रलैः कृत्वा प्रमोदावहदिवसवती भवति । यथासंख्यसमुच्चयोपमालंकारः ॥ 

राजापि तदा तस्मिन् काठे राजापि यरो्धमहाराजः । वरित्वत्यादि । याचकेष 



६. काव्यमाखा | 

जातक्रियां किर विधाय स भूपति्मे 
चक्रे यश्ञोधर् इति प्रथितं च नाम । 

यजीवितादपि निजान्वयजन्मभाजां 
चेतः प्रं स्प्रहयति स यशोजनाय ॥ ८१ ॥ 

पुनश्च किरु तदशावशाद्रथनमनोदहरः सकविरोकवाकसुमसरेबीन्धवज- 
नश्रवणभूणतां नीयमानव्यवस्थाः ऋमेणोत्तानशयदरहसितजानुचङ्कमणस्ख- 
लद्रतिगद्रदारपावस्थाः म्रमनुबभूव । 

तथा हि। 
मुक्तः क्षुभ्यति मश्चकेषु कमते नैवान्यदसे रतिं 

तातस्याङ्कगतश्च वक्षसि कुचावन्वेषते व्याकुलः | 

बन्दिवारजीवनादिषु । किरति लेकोक्तो । तथा तेन प्रकारेण वस्तुवश्चवसुवाहनानि 
तेषां वषौ विसम उत्सर्ग वितरणं स तथा तं चक्रे तवान् तथा कथमिति चेत् 
यथा येन प्रकारेण तेषु याचकेषु याचनमनः अभ्य्नचित्तं भूयः पुनरपि न आसीत 
वभूव । कथंभूतेष्ु याचकेषु । जातकल्पविरपिष्विव जाता उत्पन्ना कल्पविटपिनः 

कल्पवृक्षा येषु तथा तेषु । उपमाट्कारः ॥ 
जातक्रियामित्यादि । स मूयतिमे मम योधर इति ग्रथितं विद्यातं नाम 

अभिधानं च्रे कृतवान् । फ कृत्वा । पुत्र जातक्रियां नाल्कतनादिकरम क्रिटेति लोकोक्तो 
विधाय कृत्वा । यन्नाम निजान्वयजन्मभाजां निजवेश्योत्पत्रानां नरेन्द्राणां चेतः जीवि- 
तादपि परुक्कष्टं यशोजजनाय यदाउपार्ज नाथ स्णरहयति स वाञ्छितम्! जादल्कारः॥ 

पुनश्च पुनरपि च किरति लोकोक्तौ वा क्रमेण अनुक्रमेण उत्तानश्यदरहक्षितजानु- 
चङ्मणस्तर्र तिगद्रदाखपावस्थाः स यश्योधरकुमारः सम्यक्प्रकारेण अनुचमूव अरुमूत- 

वान् । यार पत्नावस्था मुक्तवानिलयथः । उत्तानशयश्च उत्तानः सन् उपरिमुखः खन् 

रेते उत्तानशयनम् , दरदसितं च मनाग्दासः, जानुचक्मणं च अष्ीवद्धयां गमनम् , स्व 
लद्रतिश्व स्वलद्रमनम् , गद्रदालापाश्च अस्फुटवचनानि, त एव अवस्थास्तेषां वा अवस्थाः 

अवस्थानानि ताः कमतापच्नाः । कथंभूता अवस्थाः । सुकविलोकवाकरुसुमसरेः सतकवि- 
समूहवचनपुष्पमालमिः वान्धवजनश्नवणभूपणतां नीयमानन्यत्स्थाः बान्धवजनानां 
कुटुम्बवगोणां श्रवणानां श्रुतीनां भूषरणतामाभरणतां नीयमानव्यवस्था नीयमानाः 

प्राप्यमाना व्यवस्था अवस्थितियीसां अवस्थानां तास्थोक्तास्ताः । कथंभूतैः सुकविलो- 
कवाङ्कुसुमसरेः । तद्शावाद्थनमनोद्रैः तदशावशद्रा[ला]वस्थावशात् ्रथनेन गुम्फ- 

नेन मनोहरैः मनोज्ञैः ॥ 
तथा दि ता एवावस्था वणेयति--मुक्त श्त्यादि । मच्चकेष्ु पर्यङ्केषु मुक्तो भरतः 



२ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । २६१ 

खाङ्गषठं वदने निधाय पिबति स्तन्येन शूल्यानन- 
सं निष्पीड्य पुनश्च रोदिति शिरोधित्ं विचित्रा स्थितिः॥ <२॥ 

दृष्टेषु पूर्वै रमते गृहीतः स्पृष्टः कपोठे च मरफेनहासः । 
पुरोधसां खस्त्ययनोपचारमादाय दृस्तेन सुखे दधाति ॥ ८६ ॥ 
यत्रैव देवः सदयं विलोकते तत्रैव ते नाथ सुतोऽपि सादरः । 
न केवकं देदगुणैः समस्त्वया धियाप्ययं नूनममिन्नवतनः ॥ ८४ ॥ 
यदेष कोऽपि विनीतचित्तः कृतादरो बन्धुषु तन्न चित्रम् । 
को नाम चन्द्र कठाप्रबृद्धो नीरोखरोष्छाप्तविधो गुरुव ॥ ८९ ॥ 

सखस्पं रज्गति जानुदृसचरणः रिंचिस्छरृताङ्म्बनः 
सतोकं सु्तकराङ्गछिः परिपतन्धाञ्या नितस्वरे धतः । 

छमयति व्याकुले भवति । अन्यहस्ते रतिं संतोषं च नैव रमते न प्राप्रोति । तातखय 
पितुरद्कगत उत्सङ्गं प्राप्तः सन् वक्षसि हृदये कुचौ स्तनावन्वेषते मामति । कथेभूतः। 
व्याकुलो दुवेलीभूतः । खाद्खष्ठं निजहस्तव्येष्े वदने सुखे निधाय धृत्वा पिवति धयति । 
स्तन्येन दुग्धेन इल्याननो रि्क्िमुखस्तं खाद्ुषं निष्पीञ्च पीडयित्वा पुनश्च पुनरपि 
रोदिति रोदनं करोति । दिषो्वांख्कख स्थितिः स्वभावो विचित्रा नानाप्रकारा । 
चिघ्रमाश्चयमेतत् । अथौन्तरन्यासारकारः ॥ 

दृष्टेषु चूर्थेमिद्यादि । गदतः सन् पूरव दटेषु मनुष्य रमते क्रीडति। कपोदे स्पष्टः 
दटुपितः सन् सफेनदासो भवति । पुरोधसां पुरोहितानां खस््ययनोपचारं सक्षतादि- 
दानं हस्तेन करेण आदाय गृहीत्वा मुखे दधाति आस्ये धरति । जादल्कारः ॥ 

यत्ैवेत्यादि । हे नाथ, यत्रैव यस्मिन्नेव पुरुषे देवः प्रथ्वीपतिः घदयं दयासदहितं 
यथा भवत्येवं धिलोकते प्यति, तनैव पुय ते तव सतोऽपि पुत्रोऽपि साद्रो भवति 
आद्रवान् जायते । न केवलं देदयुणैः कृत्वा त्वया भवता समः सदयो वतैते, करं 
तु अयं पुत्रो धिया बुद्धापि नूनं निश्चयेन अभिनवर्तनः अष्रधग्वर्तीं वर्तते । 
जालयलकारः ॥ 

यदेष इत्यादि । हे नाथ, एप तव पुत्रो बालेऽपि दिुरपि विनीतचित्तः 
विनयवन्मनाः सन् बन्धुषु कुटुम्बवर्गेषु कृतादरो विहितसन्सनाः तचिव्रमाशधरय न 
वतैते । अमुमेवाधथं आक्षेपेण ददयति--कलाप्रव्रद्रौ कलानां व्धने नीलेत्पलोष्टसविधा 
इन्दीवराणां विकाराविधाने वा । नामेति संभावनायाम् । चन्द्रस्य को गुरर्वतते शिक्षको 
वतते । अपितु न कथिदुररिदर्थः । आक्षेपालकारः ॥ 

स्वट्पमित्यादि । खव्पं स्तोकं रदति चलति । कथंमृनः रन् खत्म रति | 



२३४ काव्यमा । 

स्कन्धारोहणजातधीः पुनरयं तस्याः कचाकषणे 

कररालोकनकोपकस्मषमनासतद्रक्तरमादन्ति च ॥ ८६ ॥ 
आदायारुकजारुकान्मणिचितं पत्रं करं न्यस्यति 

खाने तसय दधाति दस्तवल्यं द्वाम्यां विहीनः पुनः | 

सुक्त्वा घेरमाङ्किं कटितराहृद्ा च तां पादयो- 
निशेष्टः शिष्युरेष जातरुदितः खेदाय मोदाय च ॥ ८७ ॥ 

तद्वेह वनमेव यत्र शिरावः खेरन्ति न प्राङ्गणे 
तेषां जन्म व्रथेव लोचनपथं याता न येषां सृताः । 

जानुहस्तचरणः जानुभ्यां अषठीवद्धथां दसाभ्यां पाणिभ्यां चरति गच्छतीत्येवंरीलः 
जावुहस्तचरणः । ननन्यादेल्युः कतरि ल्युप्रययः । किंचि्छृतालम्बनः क्रचित् मनाक 
करत रम्बनः कृतं विहितं आलम्बनं अद्धल्यो ऽवल्गनं येन स नथा । सतोकं मनाक् मुक्त- 
कराङ्गटिः मुक्ते परिल्यक्ते करयोर तुल्यो येन स मुक्तकरष्रटिः सन् परिपतन् मूमौ 
पतन् सन् घाच्या उपमाचा नितम्बे करिपश्राद्धामे धृतः सन् स्कन्धारोदणजातधीरम- 
वति स्कन्धचटनोत्प्नवुद्धिरभवति । पुनः पुनरपि अयं वालकसस्याः स्तनदायिन्यः क- 

चाकषणे सति कृरावल्मेकने सति कोपकल्मप्रमनाः कोपेन क्रोधेन कटुपितचित्तः सन् 
तद्वक्रं धाच्याः मातुवा आन्ति च ताडयति । जादयटकारः ॥ 

आदायेत्यादि । घात्याः मुव अल्कजालकान् वरण॑डुन्तलसमूदान् मणिचितं 
रल्नजरितं पत्र तिरक आदाय गरहीत्वा करे हसते न्यस्यति धरति । (तदय मणिरयितपच्र- 
स्थाने ठलटे दस्तवल्यं करकटणं दधाति धरति!) द्वाभ्यां पत्रवक्याभ्यां चिद्रीनः सन् 
पुनः पश्चात् घधरमाचिकां कटितटात् मुक्त्वा छोरयिन्वा तां घर्धरमाटिकां पादयोरनि- 
जचरणयोबेद्धा वेष्टयित्वा एष प्रयक्षीभूतः सि्युवाख्को निशेष्रः सन् वद्धपादत्ाचल 

नक्रियारहितः सन् जातरुदित उत्पन्नरोदनः खेदाय दुःखाय मोदाय हृरपय च भवति। 

जालयलटकारः ॥ 

तद्वेहमित्यादि । हे व्रपते हे राजन्, तदेदं तसपरसिद्धं मृदं वनमेव अटब्येव । तक्िम् | 
यजत्र गेहे प्राद्रणे चत्वरे रिशवो वालका न खेलन्ति न रमन्ते । हे वरप, तां पुरुषाणां जन्म 
उत्पत्ति्रैथेव फटग्वेव निष्फलमेव । तेषां केपाम्। येपां पुरुषाणां सुताः पुत्राः छोचनपथं 
नेत्रमागे न यातान गताः। न टष्ट दरयर्थः । हे वपत, तपां पुरूपाणां अ्गविदटेपनं च 

कपूर कस्तूरिचन्दनयक्षकदमादिविदटेपनम दरागः पद्रपददहः समं कदमविटेपनः सदम् । 

१, अये पाठः सरीक्रपुस्तके नोपटभ्यते. 



२ आश्वासः] यश्षसिरक चम्पूकाव्यम् । २६१ 

तेषामङ्गविरेपनं च नृपते पङ्कोपदेहैः समं 
येषां धूषिविधूसरात्मजरजश्वचां न वक्षःखङे ॥ ८८ ॥ 
लोखाङकानि बहलञ्जनरो चनानि 

केडिश्रमश्चसितदुरडिताधराणि । 
आरिङ्कनोद्तवपुःपुकाः सुतानां 

चुस्बन्ति ये वदनकानि त एव धन्याः ॥ ८९ ॥ 
अम्बां तात इति ब्रवीति पितरं चाम्बेति संभाषते 

धात्रीपूवैनिवेदितानि च पदान्य्पोक्तितो जल्पति । 
रिक्षालापविधो प्रकुप्यति धृतो नास्ते स्थिरोऽयं कचि- 

दरयाहूतो न श्रुणोति धावति पुनः प्रद्युस्थितः सत्वरम् ॥ ९० ॥ 
तदनु निवतिते प्रवतितसमसतलोकोत्सवद्चमणि चोककर्मणि सवयः- 

तेषां केषाम् । येषां पुरुषाणां धूलिविधूसराल्मजरजश्वचाः धूकिमिः विधूसरः ईषत्पा- 
ण्डुरो योऽसावात्मजः पुत्रस्स रजश्वचां धूखिविेपनं वक्षःस्थले हृदयस्थे न वतैते । 
रूपकोपमाटंकारः ॥ 

रखोखारकानीत्यादि । हे टृषते, ये पुरषाः उतानां पुत्राणां वदनकानि सुग्धसु- 
खानि चुम्बन्ति सुखेन स्छशन्ति त एव पुरुषा धन्याः पुण्यवन्तः । कथभूतासते पुरुषाः! 
आलिद्गनोद्रतवपुःपुलकाः आलिङ्गनेन आशछेषणेन उपगूहनेन उद्रता उत्पन्ना वपुषि 
द्रारीरे पुकका रोमहषंणानि येषां ते तथा । कथंभूतानि वदनकानि । खोरालकानि 
ेच्चखकरुन्तलानि । पुनः कर्थभूतानि वदनकानि । बहलाज्जनलोचनानि बहलं प्रचुरं अञ्जनं 
कनल लोचनेषु नेत्रेषु येषां तानि तथा । पुनः कथंभूतानि वदनकानि । केटिश्म 
[ श्रसि]तदुरलिताधराणि केटीनां कीडानां श्रमेण खेदेन यानि श्वसितानि निःशासास्ते- 
दुङैलितानि दुभेनोहरा अधरा दन्तवास्षांसि येषां तानि तथा च । जालयलंकारः ॥ 

अम्बामिव्यादिं । अम्बां मातरं तात इति ब्रवीति हे पितरिति जल्पति भआल- 
पति । पितरं च अम्बादहे मातरिति त्रवीति। धाच्रीपू्वैनिवेदितानि च पदानि धान्या 
उपमाता पूर्वै निवेदितानि पदानि शब्दान् अर्धोक्तितः साम्भुक्तितो जल्पति वक्ति । 
रिक्षारपविधौ ® पुत्र, एवं क्रियते" इति रशिक्षाविधाने प्रकुप्यति कोपं करोति । 
अयं पुत्रो धृतो रक्षितः सन् क्रचित् कर्सिमधित् स्थाने स्थिरो निश्वरः सन् न आस्ते 
न तिष्ठति । व्याहत आमन्नितः सन् न शणोति वचनं नाकर्णयति । पुनः पश्चात् प्रस्यु- 

त्थितः खलितोत्थितः सन् सत्वरं शीघ्रं धावति उत्सुकां गतिं करोति । जालयलंकारः ॥ 
तदनु बालवस्थानन्तरं चौकक्मैणि सुण्डनकर्मणि निवर्तिते निष्पादिते सत्ति 



२३६ काठ्यमाला | 

सचिवघुतद्रतानुशीरनः समाचरितयुद्दुःोपनयनः, म्रजापतिसिि समैवणी- 
गमेषु, पारिरक्षक इव प्रसंख्यानोपेगेषु, पूज्यपाद ह्व इद्धेति्ेषु, सा- 
द्रे टव धमर्यानेषु, अकलङ्कदेवे इव प्रमाणद्याखेपु, पणिपुत्र इव 
पदप्रयोगेषु, कविरिव राजराद्धासोपु. रोमपाद इव गजविथानु, यत हव 

गट तदा तस्मिन् ऊुमारकाटे युरजनेस्तद्धिधोपाध्याथरुपदिस्यमानाः रिक्ष्यमाणाः 
विधाः साराणि जग्राह गृदीतवान् 1 क्रथेमूनाः चियाः । मुपकृरमपणहेतुमताः 
राजङकुरटमण्डनराजमुताः । कथंभूतः सन् तर्याः जग्राह । खाध्यायधीः घा- 
ध्याये पाठे वीहुद्र्यसख् स खाध्यायधीः । [अपरं कथमूलः सन् विदाः 
जथाद् । नियमवान् व्रद्मययव्रतोधपत्तः । पुनः कथेभूनः सन् अ्रिद्या जग्राह 
विनयोपपन्नः गुपयुधूपात्रः 1] पुनः कथभूतः रान्. विद्रा जग्राह । सकटवि- 
दाविदाश्चयग्रचणनेदुण्ये आधितः सन् सर्मविथ्ाविद्रधरानां साथयप्रवणं चित्तचम- 
तारकरणङुशखनपुण्यं प्राप्तः सन् । पुनः कथंभूतः सन् प्रिया जग्राह । परिप्राप्नगोद- 
नावस्तरः परिप्राप्तः समीपमागतो गोदानावसरो मोदानसनयो व्रह्मचयाध्रमविसजनं चख 
रा परिप्राप्तगोदानावसरः । विग्राः क द्व जग्राह) पयोधरिरिव सुद्र दव यथा प्रयोधिः 
सोतखिनीनदी्गरहठाति । कथंभूताः घोतखिनीः । सनेकमागाः नानानिन्नीन्नतप्रदयायता 

तथा विद्याश्च घनेकमतसंबन्धिरनः जभ्राह् । कथमत चौलकर्मनि | प्रवतितसनस्तस शर 
त्सवरा्मणि प्रविततं समस्तानां खोक्रानां जनानां उत्सवन मद्येःसवन यार्यं सण््ययस्ादि- 
ति तत्तथा तस्मिन् । यं कथंमूलः ¦ सवयःस॒यिवनुनकछरतानुशीखनः सवयोभिः समत- 
योभिः सचिवदटतर्मन्निघुतः सद कतमयुष्टतं अवुरीखनं वियाभ्यासो येन स तयोक्तः 

नः कथंमूतोऽटम्। समाचरितगुरुुयोय नयनः समाचरितं सम्यगनुष्टितिं गुरुकुटेन पदैः 
हितादिभध्रितः उपनयनं य्चोपवीतस बीयन्धनदमय्रहणादि यन्यस तथोक्तः र पुनरपि 

कर्थं सूतो इदम् । सर्वव्णागमेपु सवाश्षरसखीकरनेषु सपुप्यर्मा सञ्च । प्रजापति 

बरघ्येव यथा प्रजापतिः संप वीनां त्रद्रण्रवियनदयदद्रापां आाययपु नवुप्वमाध्रयति। 
पुनरपि कथंभूतोऽटम्। प्रसंस्यानापदरसपु गनिनदाननेषुं नपुष्यमायितः | द इवे । पारिर- 
क्षकं टव यधा पारिरक्चको चिः प्रसद्वानोपद्रदषु जप्याय नपुष्यं प्राप्नोति । पुनः 
कथभूनो ऽहम् । रब्दतिदयपु व्याकरणसासेपु वुप्यनाधित्तः । क दवे । अधा पूज्यपादी 
देवनन्दी भध्वरकः रब्दशाचपु तवुप्यमःश्र्या । अपरं कथम्) ऽट्य्। वमाद्यानपु धम- 
गाख्चषु नपुण्यमाधरितः । क एव् । स्याद्रादधरर् दव चथा स्वाद्रादरः सर्वन्ः घर्माख्या- 
नेषु दयालक्षणधर्मकथनलक्षणेषु नेपुण्यमाश्रचत्ति। एनः कथंधुनो इदम् ।प्रमाप्र्चाचरेपु तक्र 

येषु नेपुण्यमाधितः । क द्व । अक्रल्ददव इव यथा अक्रख्दृदवो निष्कलङ्क शाता 
म्रमाणसाच्ेषु मीमासाराधनपु नपुण्यमाश्रयति । पुनः कथंभूनोऽहम् । पद्प्रयोगेपरु सुभण्डि 

१, एत्कोषटटान्तग॑तपाटः सटीकपुसतकै चटित 



२ आश्वासः) यशस्िरुकचम्पूकाव्यम् । २६७ 

हयनयेषु, अरुण इव रथचर्याु, परश्यराम इव रसाधिगमेषु, शकना 

इव रलपरीक्षाञ, भरत इव संगीतकमतेषु, त्वष्टकियि विचित्रकरमु, 
कारिराज इव शदीरोपचारेषु, काव्य इव व्युहुरचनायु, दत्तक इव कन्तु 

सिद्धान्तेषु, चन्द्रायणीश्च इवापराखपि कलासु, सकल्यिदाविदाश्चर्यप्व- 

णनेपुण्यमहमाश्रितः परिपा्तगोदानावसय्ध 

वियासदा गुरुजनैरुपदिश्यमानाः 
खाध्यायधीननियमवान्विनयोपपन्नः ! 

जग्राह भूपकुलमूषणहेतुभूताः 
सोतखिनीरिव पयोधिरनेकमार्गाः ॥ ९१ ॥ 

तराब्देषु (सूक्तिवन्तशाघ्रेषु) नैपुण्यमाश्रितः । क इव । पणिपुत्र इव पाणिन्याचार्थं इव 
यथा पणिपुत्रः पदप्रयोगेषु नैपुण्यमाश्रयति। पुनः कथंभूतोऽहम्। राजराद्ान्तेषु नीतिश्ा- 
तरेषु नेपुण्यमाधितः । क इव । कविरिव शुक्र इव यथ। कविः राजरद्धान्तेघु नैपुण्यमाश्न- 
यति । उक्तं च--श्युको दैयगुरः काव्य उदाना मागैवेः कविः ।' पञ्चिकाकारेषु श्रीदे- 
वाचायः कविदाब्देन बहस्पतिमाह । पुनः कथमूतोऽदहम् । गजवियास दसिशाचेषु नैपुण्य- 
माश्रितः । क दव । रोमपाद इव यथा रोमपादः अद्गराजो गजविदाषु नैपुण्यमाधितः। 

पुनः कथंभूतो ऽदृम्। हयनयेषु राटिदोत्रलाघेषु नेपुण्यमाभ्ितः । क इव् । रेवत इव यथा 
रेवतो रविसुतः अश्वराखेषु नेपुष्यमाश्रयति । पुनः कथंभूतो ऽहम् \ रथचर्यां खन्दनकर्मषु 
नेपुण्यमाधितः । क इव । अरुण इव यथा अरुणः सूयैसारथिः रथकर्म नेपुण्यमाश्रयति । 
पुनः कथंभूतोऽदम्। शचाधिगमेषु भयुधविज्ञानेषु नेपुण्यमाश्रितः। क इव । परञ्युराम इव 
यथा परञ्चरामो जमदसनिरेणकीषुतः शघ्वाधिगमेषु नैपुण्यवाश्रयति । पुनः कथंभूतो ऽहम् । 
रल्लपरीक्षासु नैपुण्यमाभ्रितः । क इव । श्युकनाश् इव यथा छुकनाशो एग्यो रलयरी- 

क्षासु नैपुण्यमाश्रयति । पुनः कथंभूतो ऽहम् । संगीतकमतेषु गीतवृद्यवार्दिचश्ाचेषठु 
नपुण्यमाधितः । क इव । मरत इव यथा भरतः ऋषभदेवपुत्रः संगीतकमतेशु नेपुण्यमा- 
श्रयत्ति । पुनः कर्थभूतो ऽदम् । विचित्रकर्मष नानाचि्रशचाेषु मेपुण्यभाशितः । क इव । 
त्वष्टकिरिव यथा लष्टकिदवसूत्रधासे विचित्रकर्म नेपुण्यमाश्रयति । पुनः कर्थभूतोऽहम्। 
रारीरोपचारेषु नैपुण्यमाधितः । क इव । काश्चिराज इव यथा कारिराजो धन्वन्तरिः 

दारीरोपचारेषु वैयकशाछेषु नेपुण्यमाश्चयति । पुनः कथंभूतो ऽहम् । व्यूहरचनापु नैपुण्यमा- 

भ्रितः । क इव । काव्य इव यथा काव्यो देदयगुरः शुक्रः व्यूहेर्चनासु नेपुण्यमाश्रयति । 

पुनः कथ॑भूतोऽदम् । कन्तुसिद्धान्तेषु नेपुण्यमाध्रितः। क इव । दत्तक इवं यथा दत्तकः 



4. 4 काव्यमासा । 

सर्सपराद्विनमंस्करारं युजातमपि रत्नवत् | 

सुतलं महीरानां ससदाय न जायते | ९२ ॥ 
सौधाय राज्यजन्धाय द्वावेतौ न सतां मतौ । 
घुणक्षीणप्रमः स्तस्मः खातब्रयोपहतः मुतनः} ९३६ ॥ 

पुनसुहिखितसाञ्छनचन्द्रममवदनमण्डले लक््मीकुचकटरषिजयिमुज- 
रिखरसोन्द्यैमाजि सपत्रसतानतरतम्बोत्पारनपदुटोदण्डमण्डलीविड- 

कामश्चाल्नाचार्यः कन्तुसिद्धान्तेषु कामसख्चिपुं नयुण्यसाध्रयति । पुनः कथमूतोऽदहम् 1 
मपराखपि कलस नपुण्यमाध्रितः चतु प्रशिकलामु नपुप्यमाभितः । कर दव! चन्द्रयणीक्ञ 
दव ¦ यथा चन्द्रायणीशधन्रकलम् नपृष्यमाधितः । शपोपमाद्रीपक्रसमुजचयालकारः ॥ 

असंपादितेत्यादि । मदीशानां रञ्च सुनातमपि नुसते पुत्रमाणिक्रयं सत्पदाय 
राज्यपदनिमित्तंन जायतेन मवति । कथमृतं सुतरनेम्। अ्संपादितसंस्कारम् अनिष्या- 
दितविश्याभ्यासम्। किंवत् 1 रनिवत् माणिक्यवन् यथारनं अमपादिनरसस्कारं वेकरकरृतस- 

स्काररहितं सुजातमपि वेदू्यलनादुन्पत्रममि मल्यदाय गोभनम्धानाय तरलम्थाननिमित्त 

न जायत न मवति 1 उपमाट्कारः ॥ 

साधायेत्यादि ¦ एती द्र पदाथा सतां पिदरजनानां सोधाय राज्नसरदनाय राञ्य- 
बन्धाय राज्यस्थापननिमित्तन मता न कथितं । न योग्यावि्वधैः। एतौ द्र को। घरुण- 
क्षीणप्रमः कीटकविरोषमक्षिततवात् श्रीणग्रमो निसाजस्कः स्तम्भः संघ्ाधारक्रा्टम्। 

अन्यश्च खातच्योप्तो यद्च्छया पयटनविनष्रः सुनः पुत्रत । यधासंद््राठंकारः ॥ 

पुनश्च पुनरपि मयि यश्योधरे पितरे वदभ्र उवच मव्रमाने मति, तातेऽपि च 

मम्यपि मजेन्मना मम ससुद्धवेन ननु मुवं ध्रीं अनुया मनि प्रतिपाखयति सति, 
काधित् कियन्तोऽपि समाः ववराणि व्यनीयुगताः व्यतिक्नान्नाः । कृन्मिन् सति काश्चि 

त्समा व्यतीव्रुः। मतम तारप्यलवेम्यं उदीण उद्विर्फ अवनाण आगत सति । कृथेमूते 
तारुण्वलवष्य । उद्धिखितलाञ्छनचन्द्रसमव्रदनमण्डटे उथितं दृगीकरन टखाञ्छनं 

मगाकारो यस स उट्टिखितलाञ्छनः स चासौ चन्द्रधरन्द्रमास्तेन समं सद्र वदनम 

ण्डलं मुखमण्डलं यस्मिन् तारुण्ययावण्य तत्तथाक्तं तन्मिन् । पुनः कर्थभुते तारण्वला- 
वण्ये । टक्ष्मीङुचकल्यवि नविधुजशिखरयान्दर्यभानि सम्या; कुचकल्दो सनघरं) 
ता विजयते तिरस्छृवतीलेवंशीर लक्ष्नीकुचकट्राविजयिनी तंच तं मुजशिखरे 
उन्नतस्कन्धप्रदशा तयोः सीन्दरयं सुन्दरत्वं भजत आश्रयति चत् तारुप्यलावण्यं तष 
क्मीकुचकल्शविजयिभुजरिखरसोन्दर्यभाद् तस्मिन् । पुनः करथंमूते तारुण्यलावप्ये । 

सपत्नसंतानतरुस्तम्बोताटनपदटुदोदण्डमण्डटठीविडम्वितन्तम्तरेरमकराक्रारे सपत्नानां स- 

तरुणा संतानः कुर स एव तरुस्तम्वः ब्रक्चस्कन्धस्तस्योताटने उन्मूलन पट्श्चतुरतरा या 



२ आश्वासः! यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । २३९, 

म्वितस्तम्बेरमकराकारे श्रीसरखतीजरकेटिदीर्धिकााधवकरणचतुरचक्षुषि 
मनागुद्धियमानरोमदयामिकामद्रेखामण्डितगण्डखकले दिग्गजालानस्तम्भ- 
रोभमानोरणि सरविकासनिवासविकासिनीजनोन्मादसंपादनसिद्धौषये स॑- 
सारसारजन्मनि मनोजनटनास्यमनोभिनवपात्रे निःशरङ्शरद्धरोत्तरङ्गान्तर- 

मङ्गीभङ्गरकरणवृत्तिनि ससुत्सपंदपेद्रिकाधःछृतजगन्रये सतातजनसख च 
प्रिजनसख जनितयोवराज्यकण्ठिकाबन्धनमनोरथेऽवतीर्णे ममोदीर्णे तारु्य- 
लावप्ये, 

दोदेण्डमण्डटी तया विडग्बितस्िरस्कारमानीतः स्तम्बेरमस गजस कराकारः शण्डा- 
दण्डसंस्थानं येन तारुण्यलावण्येन तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंभूते तारुण्यलवप्ये । 
ध्रीसरखतीजल्केलिदीधिकालाघवकरणचतुरच्चुषि श्रीश्च अभ्युदयलक्ष्मीः, सरखती 
च जेनभारती, तयोर्जल्केटिदीर्धिके जल्कीडावापिके तयोलौघवकरणं तिरस्कारकरणं 

तस्मिन् चतुरे विचक्षणे वचष्चुषी लोचने यस्मिन् तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंभूते 
तारुप्यलवण्ये । सनागुद्धि्यमानरोमद्यासिकामदरेखामण्डितगण्डस्थले मनागीषदुद्धि- 
दयमानानि यानि रोमि सुल्यरोमानि तेषां श्यामिका परेषां ्यामक्त्वे ते एव मदरेखे 
दानरेले ताभ्यां मण्डिते शोभिते गण्डस्थले कपोलस्थरे यस्मिन् तत्तथोक्तं तसन् । 
पुनः कथंभूते तारुण्यलवेण्ये । दिग्गजाखनस्तम्भशोभमानोरणि दिग्यजालनस्तम्भवदि- 
ग्गजेन्द्रबन्धनस्तम्भाविव रोभमानौ अतिमनोहरौ ऊरू सकिथनी यस्मिन् तारुण्यलवण्ये 
तदिग्गजालानस्तम्मशोभमानोर तसन् । पुनरपि कथंभूते तारुण्यलावण्ये । सरविखस- 
निवासविलासिनीजनोन्मादसंपादनसिद्धोषये सरस कन्दपैख विलासः संभोगकीडा तख 
निवासा मन्दिरप्रायाः ये विलासिनी जना मनोहरखीसमूहास्तेषामुन्मादसंपादने उन्मत्त- 
त्वकृरणे ग्रथिरत्वविधाने सिद्धौषधं निष्पन्नौषधसदर यत्तारण्यलावण्यं तत्तथा तस्मिन् । 
पुनः कथंमुते तारुण्यखवण्ये । संसारसारजन्मनि संघारे सारं जन्म यख ॒तारुण्यलाव्- 
ण्यस्य तत्तथा तस्मिन् ¦ पुनः कथंभूते तारण्यलवण्ये । मनोजनटनाव्यमानमनोभिनव- 
पात्रे मनोजः कन्दः स एव नटो भरताचाय॑स्तेन नाय्वमानं नर्तमानं मनोभिनव- 
पात्रं चित्तप्रयग्रपात्रं यस्मिन् तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंभूते तारुण्यलावण्ये । 
निःशङ्गङ्गरोत्तरङ्गन्तरङ्गमद्नीमङ्करकरणन्रृत्तिमि निःशब्र निरङ्दो योऽसौ ङ्कारः 

वल्लाभरणादिभावस्तेन उत्तरदमुत्कष्छोठं यदन्तरङ्गं मनस्तसय भङ्गी वैचित्री तया भङ्गुरा 

विघटनद्ीला करणानां प्रञेन्धियाणां वत्तिः ्रव्रत्तियैस्िन् तारुण्यलावण्ये तत्तथोक्तं 
तस्मिन् । पुनः कथ॑मूते तारुण्यलावष्ये । समुत्सर्पदपद्रिकाधः कृत जगत्रये समुत्सपनरुत्प- 
दयमानो योऽसौ दपेद्रिको मदाधिक्यं तेन अध.कृतं पादतरे समानीतं जगत्रयं खमेगरत्यु- 

पाताठभुवनं यत्र तारप्यलावण्ये तत्तथा तकिन् । पुनः कथंभूते तारुण्यलवेष्ये । सतात- 



२४० काव्यमाटा ) 

तथा-- 
नितम्बरक्ष्या हृदयश्रिया च नियं निजावासमहत्वटोभात् | 

करतात्पसीमो मजते च मध्यस्तदा तनुं परमसदीयः | ९४ ॥ 
को मच्री नृपतेयरोधर इति ख्यातः टतः को रणे 

हन्ता वैरिवङं यदोधर इति ख्यातः खतः कः सखा | 
कार्यारम्भविभौ योधर हति ख्यातः युतो यख मे 

लोकेष्वेवमवाप तातविपये प्रधोत्तरत्यं सिति: ॥ ९५९ ॥ 
पुनश्च गुरुमिवान्तेवासिति स्वामिनमिव भ्य पर॑ज्योतिरि योगव्र्- 

चक्षपि पितरम॒पचरति सति, विधम्मेपु च द्वि्ीय दव हृदये, निदेदकर्मणि 

जनस च परिजनस्य जनितयोवराज्यकण्ठिक्रायन्धनमनोरये सतातजनस्य तातलेकसरहि- 

तस्य परिजनस्य जनित उत्पादितो यावराज्यपदन्य केण्टि्रवन्धनमनोरथो स्थुलसुचा 

फट्व्रिनिितमरीवाभरणविन्यसनमनारधा दृष्ुदु सत्र तारप्यलवप्य् तत्तथांनक्तं तम्मिन। 

तथा तेनेव य्र्नरेण तारप्यट)वण्याममयप्रद्मरेणतद््ा तस्मिन् तारुष्यलादण्यागमनकाटे 

प्ररं केवलं अस्मदीयो मध्यो ममोररप्रदयः ननुन्थं कामन मजते चामनन् प्राप्तवान | 
कथमूलो मध्यः । नितम्बलक्ष्या कटिपश्वासप्रदश्धिया हृदयश्निया च वक्षःस्थटसक्षम्या 

च निलयं स्यैक्राठं निनावासमद्रःवटामात् खक्नीयजायासवरटःवसत्यान् करृतात्पसीम 

टन कृता अतपा सीमा मयादा यद्धं मध्य स छृतात्पस्रीमः । उद्मश्नाठंकारः | 

को मन््ीत्यादि 1 यस्य जगत्प्रतिद्धस्य ग मम यशोधरकुमारल स्थितिः ख- 

मावो लोकेषु ग्रश्नकारकजनेपु एवमसुना प्रकारेण दातविपये यरोर्धमटह्ःराजगोचरे 

श्नोत्तरत्वं अवाप प्राप्तवती(वान्) । एवं कथमिति चन् लोकः पृच्छति तरृपतय॑शोधम- 

हाराजस्य मन््री इद्विसचिवः को वतत । अपरटोक्रः कथयति यदोधरर् दृल्यभिधानः 
ल्वातो जगत्प्रतिद्धः सुतः पुत्रो वर्तते । कोऽपि सोकर प्रच्छति नृप्तर्यद्योधमहारानख 
रणे संग्रामे वैरिवलं शदरसेन्यं दन्ता विध्वंसः सेनापतिः को वतत। अपरो टोकस्तसो- 
तरे ददाति यदोधर दलभिधानः स्यातः प्रथिव्यां प्रसिद्धो वर्ततं । केथ्िष्योकः प्रच्छति 
नरपतयरशोषमदाराजस्य कायौरम्भविधा नन्यचाट्नायारम्भविधाने सद्धा मित्र 

वतैते! अपरन्नु कथयति यशोधर इृदभिधानः लयानः छतो वतत । प्रश्नोत्तराटंकारः॥ 

मयि किंकु्वेति सति कतिचित् समयान् व्यतीयुः पितरे वक्तार उपचरति सेवमाने 
सति क्रं कस्मिन् इव । युरुमाचावं अन्तेवामिनि रिष्ये इद यथा अन्तेवासी गुरमपच- 

रति सेवमाने सति खामिनं राजानं भव्ये इव वक्र दव यथा शलः खापिनमुपए्चरति) 
पुनः के कस्मिन्निव । परंज्योतिः परमात्मानं योगवरचश्चपीव यथा यौगवरच्चुर्यामी 
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धनक्रीत इव दासे, विधेयतायां स्वकीय इव चेतसि, निविकलतायामव्य- 
भिचारिणीव खुहदि, मयि म्रतिपननतदाराधनैकतानमनसि, अपरेषु च तेषु 
तेषु तदाज्ञावसरेष्वकमप्यासानं हचांसाविवोदकपात्रे्वनेकमिव दर्दयति, 
दानमानाभ्यामन्यत्र सर्वेमपि परिजनं तदादेश्विधिषु विदूरयति, देवतारा- 
धनेषु च तातस्य प्रतिचारिणि, शुरुजनोपासनेषु प्रतिवपुषि, धर्मनियोगेषु 

[न पुरोधसि, शासराभ्यासेषु रिष्यसधर्मणि, विचागेोष्ठीषु करोदाहरणसाक्षिणि, 
रथचयांसु यन्तरि, करिषिनोदेष्वमिषादिनि, हयकीडा॒चामरधृतति, 

(न [भ कप [नड क सैरविहारेष्वातपत्रोपटति, धमासनेषु कायैपुर्धारिणि, समरसमयेषु घुभटा- 
श्वरो अध्यात्मविय्यतिः परेज्योतिरुपचरति । पुनश कथंभूते सति काश्चित्समा व्यतीयुः । 
विध्रम्भेष्ु विश्वासेषु द्वितीये अपरे हृदये इव सनसीव । निदेश्कर्मणि आदेशकरणे 
धनक्रीते दासे इव खायत्ते येन गरहीते कर्सकरे इव ! विधेथतायां कर्तव्यतायां खकीये 
निजे चेतसीव चित्ते इव । निर्विंकस्पतायां आदेश अविचारणायां अव्यभिचारिणी 
अवैपरीद्यभागिनी सुहदीव सख्यामिव । प्रतिपन्नतदाराधनैकतानमनसि प्रतिषन्नमङ्गीकृतं 
तदाराधने एकतानं अनन्यद्त्ति मनश्चित्तं यख सोऽदं ब्रतिपन्नतदाराधनेकतानमनास- 
सिन् । पुनश्च मयि किं कुर्वति सति काधित्समा व्यतीयुः । अपरेष्वन्येषु तेषु तेषु 
जगत्प्रसिद्धेष्ु तदाज्ञावसरेषु पितुरादेशसमयेष्वेकमप्यद्धितीयमप्यात्मानं मम जीवन- 

मनेकं नानाप्रकारं दर्चयतीव भ्ेक्षयतीव । केषु कस्मििव् । उदकपात्रेषु उदकभाजनेषु 
हयांसा विव चन्द्रमसीव । पुनश मयि किं कुर्वति सति । दानमानाभ्यामन्यत्र सर्वैसपि 
परिजनं तदादेशविधिष्ु विदूरयति सति तदादेराविधिषु पितुः रिष्टविधानेषु सनै- 
मपि परिजनं समस्तमपि परिवारं विदूरयति उत्सारयति सति । कथम् । अन्यन्न विना 

ताभ्यां विना दानमानाभ्यां दानादिना मानाच्च विना दानं च पितैव ददाति । पुनश्च मयि 

केर्थभूते सति । देवताराधनेषु च देवतापूजाफु तातस्य वपतुः प्रतिचारिणि प्रतिचारके 
सति । पुनश्च मयि कथंभूते सति । गुरजनोपासनेषु प्रतिवपुषि युरुजनानां मातृपितू- 
उपाध्यायादीनां उपासनेषु सेवासु प्रतिवपुषि प्रतिररीरे । [पुनश्च मयि कथंभूते सति । 

धर्मनियोगेषु पुयेधसि घर्ममारगेषु पुरोहिते सति ॥ पुनश्च मयि कथंभूते सति । चाघा- 
भ्यासेषु साख्रावुशीनेषु शिष्यसधर्मेणि शिष्यसदशे सति । पुनश्च मयि कथंभूते सति । 

वि्यागोष्ीषु विद्याचारेषु कलोदाहरणसराक्षिणि कलानां उदाहरणानां दष्टान्तवेचनानां 

साक्षिणि प्रतिभुवि सति। पुनश्च मयि कथंभूते सति । रथचयांसु रथम्रवीने(णे)षु यन्तरि सा- 

रथो सति । पुनश्च मयि कथ॑भूते सति । करिविनोदेषु अभिषादिनि दस्तीनां कोडा 

अभिषादिनि प्रोतारे आधोरणे सति । पुनश्च मयि कर्थभूते सति । दयक्रोडासु चामर 

धृति अश्वकेषिषु चामरथृति प्रकीणकधारिमि सति । पुनश्च मयि कथंभूते सति ! खैर- 
३१ 

॥। 
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गेसरतया विक्रमिणि, परेण च तेन तेन विनयकर्मणा सकरस्यापि सेकस 
वदनारविन्देषु स्वकीयं यरोहसं प्रचारयति, श्रवणाञ्ञटिपुटेषु च निज- 
कीतिसुधारसं प्रवषयति, 

तातेऽपि मजन्मना रलाकर श्वेन्दिरानुजेन धमाराम इव फलसंपदा 
प्राक्पव॑त इव ॒दुमणिमण्डङेन सगौदिदिवसत इव प्रजापतिना द्रीपमध्य 
ट्व मन्द्रेणास्मानं बहुमन्यमाने, सकराक्रूपारकरपरिगरह्यं कुरुसियमिवेक- 
भोग्या सुवमनुशासति सति, वैनते्मनोभिलापासादिसंवदिः सुखसंकथावि- 
नोदैसुहससमया इव समाः काश्चिद्यतीयुः । 

विहारेषु वनक्रीडादिषु आतपत्रोपकृति द््रोपक्रारके सति । पुनः कथमूतं सति । धर्मास- 
नेषु कार्यपुरश्वारिणि धमासनेषु आस्थनेषु सभाछु विपये क्रर्याणां पुरश्रारिणि अग्र 
ग्यां सति ! पुनः करथंमूते ति । समस्समयेघ्रु चुमरग्रेसरतया विक्रमिणि संग्रामाव- 

सरे घ॒भटानां सट्मय्लक्षभटक्रोटीभटानां अगरेस्तरतया मुदधयस्वेन विक्रमिणि पराक्र- 

मक्ारिणि । पुनश्च करं क्वेति सति । परेण च तेन तेन विनयकर्मणा सक्रल्स्यापि लो. 
कृ वद्नारविन्देष्र खक्रीयं यशोहसं प्रचारयति परेण च उक्तो्ैरितेन तेन तेन 
जगतपरसिद्धेन विनयकर्मणा प्र्यव्यतिकरेण सकरुखापि समग्रापि ल्क्य जनस 

यद्नारचिन्देषु युखकमटेप्र खक्ीयं निजं यशो्हेसं यशःश्रेतच्छद् पक्षिणं प्रचारयति 
ग्रवेशायति सति } पुनश्च फं कुर्वति सति । श्रवणाञ्जलिपुटेषु च निजकीतिसुधारसं प्रव 
पयति सति कणोन्नलिपुरेषु आलत्मीयकीतिद्रवें अस्रतद्रवं सक्रटेन लोकेन वर्षणं कारः 

यति सति ॥ 

तातेऽपि मजन्मना मम संमचेन किं करवाणि सति । आत्मानं बहुमन्यमाने सति । क- 
स्स् कैनेव । इन्दिरायुजेन रक्ष्मौलघुभ्रात्रा चन्द्रेण कत्वा रन्नाकरे समुद्र इव आत्मानं वहु- 
मन्यमाने । पुनः कस्मिन् केनेव । धमारामे फलर्सपदेव यथा फलसंपदा कृत्वा फलसंपत्या 

कृत्वा धमोरामो घमोयानं आत्मानं बहुमन्यते । पुनः किन् केनेव। युमणिमण्डलेन श्रू 

यैविभ्वन प्राक्पवैत उदयाचर इव आत्मानं वहू मन्यते । पुनः कस्मिन् केनैव । प्रजापतिना 
सगीदिदिवसे इव यथा प्रजापतिना ब्रह्मणा कृत्वा सगीदि दिवसे एृषटिग्रथमदिन आत्मानं वहु- 
मन्यते । पुनः कस्मिन्केनेव । द्वीपमध्य इव मन्दरेण यथा मन्द्रेण मेरुणा द्वीपमध्ये जम्वृष्रीप 

आत्मानं वहु मन्यते । ताते पुनः फं वंति सति । भुवं पृध्वी एक्भोग्यां अद्वितीयपुरुष- 

भोग्यं अवुशचाप्तति पालयति सति । कथभूतां भुवम् । सकलाकूपारकरपरिय्रद्यं सकलाः 
समग्राः ये अकूपाराश्वत्वारः समुद्रासतेषां तेषु वा करस्य भागधेयस्य परिग्रहः खीकारो 
यसां मुवि सा सकलाकूपारकरपरिग्रहा ताम्। पुनः कथंभूता भुवम् । ऊुरक्ियमिव यथा 
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एवं रलकाश्चनयोरिव समसमायोगेन धनदनक्कबरयोरिवि परस्परप्रीलया 
धनंजयजयन्तयोखि महोपचयेश्वर्यरसेनाधोक्षजमनोजयोरि चान्योन्यानु- 
वतेनेन निल्यमावयोरब्तमानयोरेकदा पुरंदरपुरपताकाञ्चरनुम्बनोचितमण्डञे 
वनेजवनविकासविलासराविरल्वारकाजनमनसि मनसिजकर्हविगरितकाठे- 

यपौलोभीकपोढकोमठे हरिहस्यैमर्भनिर्मितकलशकान्तिविकोपिनि पर्तपुर- 
भिकाधरप्रसाधननतुरसोकटपरल्येशरे शचीश्रवणावतंसापितपारिजातम- 

ञ्रीजारुजयिनि सुरतसहचरोपचारच्युतारक्तकरेपसंपष्वेषु स्त॒तिमुखराम्ब- 
रचरीनिङ्रुम्बविम्बाधरपहवेषु विकचमानकमलकोरप्रकाशप्रसरैः करः पुन- 

र £ र, 

कुरुचरी: कुख्वधूरेकभोग्या भवति । समाः कर्थभूताः । तैसैर्जगत्मसिद्धैः सुखसंकथावि- 
नोदैः सखस परमानन्दलक्षणसख संबन्धिनो ये कथाविनोदाः कथाङुतूहलनि तैः 
खखसंकथाविनोदेः युद्रवैषमया इव घरीद्रयलक्षणा इव । कथंमूतैः सुलसंकथावि- 
नोदैः । मनोभिखषासादिसंवादैः मनोमिलषाणामासादिनः प्रापकाः संवादः साधुव- 
चनानि येषु सुखसंकथाविनोदेषु ते तथा तैः ॥ 

एवमित्यादि । एवममुना प्रकारेण निं सर्वैकार्मावयोः पितृ(ता)पुत्रयोर्यरो- 
धयदोधरयोरन्योन्यानुवतैनेन परस्परानुकूकतया वर्तमानयोः सतोरेकदा एकसि्रव- 
सरे तख जगस्प्रसिद्धस यशोधमदाराजख ञज्यावेक्षणं घुतमध्ये मुखवलोकनं दपणः 
निरीक्षणं च कुर्वतः पटिताङ्करदरौनमभूत् पटितकेशानवोद्धिद्विलोकनं बभुव(म- 
भूत्) । कथंभूतख यशोषेमहाराजख । विजयोजितराज्यख विजयेन सरवैशात्रुणामभि- 
मानमर्दनेन उ्जितसुन्नतमप्रतिहतं राज्यं व्यापारे यस्य स विजयोजितराज्यस्तसय बि- 
जयोजितराज्यसय । इति क्रियाकारकरसंवन्धः । आवयोः कथंभूतयोः सतोः । सम- 
समायोगेन सदशसंयोगेन कृत्वा रल्लकाच्चनयोरिव मतता रनसद्गः अर्द काचचनस- 
दशः । परस्परग्रीदया अन्योन्यक्षहेन धनदनसकूबरयोरिव यशोर्षो धनद्सटशः 
अहं यदोधरः नलकूबरसदशः कुबेरपुत्रसमानः । महोपचयेशव्यरसेन कृत्वा महान् 
गरीय उपचयो ब्द्धिसेनोपलक्षितं यदैशवर्य॑विभूतिस्तख रसेन अञुरागेण धनंजयजय- 

न्तयोरिव यशो्धौ धनजयसषटरो देवेन्रसमानः अदं जयन्तखदरो देवेनदरपुत्रस- 

मानः । अन्योन्यादुवर्वनेन परस्परानुकूक्तया अधोक्षजमनोजयोरिव नारायणप्रयु- 

म्रयोरिव । पुनश्च कस्मिन् सति किं कुर्वति सति पटिताङूरदशनमभूत् । गभसिमति 

(मालिनि) श्रीपूर्यै पुनः पुनरपि करैः किरणैः त्वा स्ुतिमुखराम्बरचरीनिुरम्बनिम्बः- 
धरपच्वेषु अपरमेव पूवमेव किमपि अनिर्वचनीयं अयावकाहाय (अ)यावकेन अल- 

केन आसमन्तात् दु शक्यते तिरस्क शक्यते उपमानं प्रापु शक्यते अयावक- 
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रपरमेव किमप्ययावकाहा्य सौन्दर्यं सजति सति गमस्तिमति, तपनतापसो- 

च्छितच्छाये इव तमस्तापिच्छिगुट॒ञ्छतुच्छे वियक्च्छे, सकरुदिक्पारवि- 

हाय ईटग्विधं सेन्दथ मनोहरत्वं रक्तिमानं एजति कुर्वैति सति । स्॒तिभिः छा 

सत॒तिष्ु वा सवनेषु सुखरा वाचाला याः अम्बरचर्यः देव्यो विद्याघया वा तासां नि 

रम्बाः समूहासेषां विम्बाधरपहवेषु परिपक्रतिन्दुकेरिफलसदशंषटपरान्तेषु करः सौन्दर्य 
सजति सति । कथंभूतेषु स्वुतिय्ुखराम्बरचरीनिुरम्बविम्बाधरपषटवेषु । सुरतसदचरोप 

चारच्युतालक्कलेपसंपदवेषठ छरतसहचराणां मेधरुनकीडासखीनां भवृंणां उपचार 

पूजायाः संबन्धी च्युतः पतितो योऽसावलक्तकटेपो लक्षारसटेपनं तस्य संपत् शोभा 

तस्याः ख्वा ठेशा येषु अधरपेषु ते सुरतसहचरोपचारच्यु तालक्तकरठेपसंप्टवासेषु । 

करथभूतैः करः । विकचमानकमलकोशप्रकारग्रसरः विकचसानानि विकसन्ति यानि 

कमलानि पद्यानि तेषां कोशो मध्यप्रदेशस्तस्य प्रकाशवत्तेजोवत्मसरः प्रवर्तनं येषां 

कराणां ते तथोक्तैः 1 कथमूते गभस्तिमति(मािनि) । पुरंदरपुरपताकाञ्चलचुम्ब- 

नोचितमण्डटे पुरंद्रसख यद्रे नगरं पूवैदिशि संस्थितं इन्द्र दिक्रपालपत्तनं तख 

पताका ्वजास्तासामश्रलानि ्रान्तास्तेपां चुम्बने स्पर्शने उचितं योग्यं निकटतरं 

मण्डलं विम्बं यश्च गमल्तिमतः स तथोक्तससिन्। पुनः कथंभूते गभस्तिमिति । वनेन- 

वनविकासविलासाविरल्वारसजनमनसि वनेजवनानां कमलसमृहानां विकासः स्फुरत्व 

तस्य विलासो भोगस्तत्र अविरटं घनं वारलाजनानां दंसीसमूदानां मनधित्तं यसिन् 

गभस्तिमति स॒ वनेजवनविकासविलासाविरल्वारलाजनमनास्तसिन् । पुनः कथंभूते 

गमस्िमति । मनतिजकलहवि गित काञेयपेालोमीकपोक्कोमटे मनसिजसय कन्द्प॑ 

कल्ये सेधुनक्रीडा तेन विगलितं च्युतं काल्यं कदम यद स चास पालोनीकपोल 

टन्द्रच्रीगण्डस्थलं तद्रव्छोमलो गुलो मनोहरः तम्मिन् । तदयुरपः समासः ॥ पुनः ऋ 

थंभूते गभस्तिमिति । दरिद्यमर्मनिमितक ख्य कान्तिविलो पिनि ट्रिदम्य इन्द्रभवनं 

तस संबन्धी ममनिमितः कानमयो योऽसा कलशस्य कान्तिः रोमा विखोपयती- 

ेवंद्ीटो हरिषम्यभर्मनिर्भितकलयक्रान्तिविरोपी तस्मिन् । पुनः क्रधमूतं गभस्ति 

मति । पुरुटरतपुरेध्रिक्ाधरप्रसाधननतुरसोत्कटपटच्येशटे पुरत टन्द्रय पुर 

घ्रिका वाली तम्याः अधरो दन्तच्छदस्ख प्रसाधनं मण्डनं योऽसौ जतुरसो दमाम- 

यनिर्थाससेनोकटः पुटो योऽसौ प्रटटः पिचृपपक्तदरूत् पंरखस्तस्मिन् । एुनः कथमत 

गभस्िमति । दायीश्रवणावतंसापितपारि जातमन्नरी जाकजयिनि राच्या इन््रोण्याः श्रव 

मयोः कर्णयोः अवतस्य कर्णपूराय आरपितं यत्पारिजातमन्नरी नालं दिव्यदुष्पवष्टरीस- 

मृहस्रजयति तिरस्करो तीलेवंशीलः दायीश्रवणावतंसाप॑तपारिजातमन्नरी नाक्जयी त. 

सिन् । पुनः कथंभूते सतति पठिताुरदशनममूत् । विचत्कच्छे गगनवने तमस्तापिच्छ- 

गुदल्छतच्छे तमो अन्धकारं तदेव तापिच्छे कालस्कन्धवृक्षससख यगुठञ्ठेैञ्छिभि- 
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रासिनीसीमन्तसिन्दूरसंततिषुन्दरारेखरेखा गगनविरिखाघु, खरकिरण- 

केसरिकरिमाक्रान्तिभीत इवापरशिरिशिखरान्तरविहारिणि शिहिरकरकरिणि, 
म्रारेयरुवरिपिषु विरीनेष्िव कोकरोचनारोकलोपिषु नक्षत्रनिकरेषु, वि- 
धुरावसर इव मित्रैकशेषतां विभाणे नमसि, वीरनरेशवर इव करमात्रतत्रत- 
यातमप्रतापप्रकाद्यनावसायेऽदितितनये, अरूणमणिमहीमृयमापिज्ञरितरुचि- 

सतुच्छे हीने सति । कसिन्निव । तपनतापसोञ्छितच्छये इव तपनः श्रीमुयैः स एव 

तापसः तपश्चरणकरणत्वात्तेन उच्छिता शे(स्फे)टिता छया यसय वियत्कच्छस स तप- 

नतापसोञ्छितच्छायः तस्मिन् । वृक्षय पत्रपुष्येषु चुण्टितेषु छाया न भवतीति 

भावः । पुनश्च कासु सतीषु पठिताङ्करददौनमभूत् । सकलदिक्पाट्विखासिनीसीमन्तसि- 

न्दूरसंततिखन्दरारेखरेखाघ गगनविरिखाबु आअकाशमाेषु । कथंभूता गगनविरि- 

खाघु । सकलाश्च ते दिक्पालः इन्द्राभियमनेक्ैखवरुणवायुकुबेरे शानास्तेषां वि- 

लासिनीनां सीमन्तेषु केरमारगेषु याः सिन्दूरसंततयो गभभेनामश्रेणयस्तद्रत् सुन्दरा 

मनोहरा आेखरेखा विन्यासरेखा यादु गगनविशिखा्ु तास्तथा ताघ्ः । पुनश्च क- 

सिन् सति परिताङ्करदशैनमभूत् । शिशिरकरकरिणि चन्द्रहस्िनि अपरगिरिरिखरा- 

न्तरविहारिणि अस्ताचर्पवतश्ङ्गख अन्तरे अन्तरस्मिन् विहारिणि पयेटति सति । 

कर्थमूते शिरिरकरकरिणि । उसरक्षते--खरकिरणकेसरिकंमाकरान्तिभीत इव खरकिरणः 

श्रीसूर्यैः स एव केसरी सिंहः गगनारन्यामेकाकिविहारित्वात् तस्य कमा पादास्तेषामा- 

करान्तिव्यौप्षितद्या मीतो मयं प्राप्तः खरकिरणकेसरिकमाक्रान्तिभीतसस्मिन् त- 

थोक्ते । पुनश्च केषु सत्षु पकिताङ्करदल्नममत् । नक्षत्रनिकरेषु तारासमृहेषु लोकलोच- 

नालोकसरपिषु सस्ष॒ लोकानां लोचनानि नेत्राणि तेषामालोकात् उदयोतात् छम्पतीव्ये. 

वंसीलः लोकलोचनासेकलोपिनस्तेषु । लोकानां दृष्टिषु नायान्तीदर्थः । नक्षत्ननिक- 

रेषु कथंभूतेषु। उ्मेक्षते- प्राडेयल्वल्पिषु विरीनेष्वव विगछितेष्विव । पुनश्च कस्िन् 

सति पलिताङ्करदशैनममूत् । नभसि आकाशे मित्रैकशेषतां बिभ्राणे सति । सूय एवं 

एकः अद्वितीय अकाशे सितः, अपरे नक्षत्रादयः सवे नषा इयर्थः । नभसि कथं- 

भृते । उसक्षते-विघुरावसरे इव विधुरावसरे कृष्टवेलायां मित्रमेव समीपे तिष्टति, अन्ये 

सर्वेऽपि पलायन्ते नयन्ति । पुनश्च कस्िन् सति पलिताह्करददनममूत् । अदितितनये 

श्रीसूय करमात्रतच्रतया किरणमात्रपरियर्हतया आल्मप्रतापगप्रकाशनावसाये आत्मनः 

प्रताप प्रकाशने प्रकटने अवसाय उद्यमो यख स तथोक्तस्तस्मिन् । कस्मिन्निव । 

वीरनरेश्वर इव यथा वीरनरेवरः स्वुत्रकवीरो तरपः कराग्रेण अल्पभागधेयेन 

तन्त्रेण सैन्येन आत्मग्रतापप्रकाशनावस्तायो भवति । अपरं कसिन् सति पटिताद्भुरदशे- 

नमभूत् । समस्तेऽपि समग्रेऽपि विहायस्याकाशे उपलकष्यमाणे सति । कथंभूते विहायसि । 
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परचिररुनीक्फि विफरफेनस्फीतिनि निस्तरद्गसद्धे सागराम्भसीयोपटक्ष्य- 
माणे समस्तेऽपि विहायसि, भूज॑कुजवसकरदुकूरे कतारतान्तनूतनोत्तसचका- 
सिनि धिकरस्कोकनदामोदसच्ितशरीरे विश्व॑मराधरदरोज्द्ितनि्चरशी- 
करासारसुक्ताफकितवपुषि दिक्ररिकरकन्दरद्रवदानासवाखादरङ्धिते सवि- 
धम्रधावट्रन्धटुव्धमघुकरीसमाजकूजितारोकशव्दसदमिणि च्चिहीकाश्चह्री 

अरुणमणियहीभ्रसममापिन्नरितरुचिग्रविरल्नीलिके अरुणमणिमटोश्रतो रक्तमणिपर्व- 

तस्य उदयाचलसय प्रभाभिस्तेजोभिः पिन्नरिता पीतरक्तीक्रता या सचि: रोमा तया 
प्रविरस अल्पतरा नीलिका कृष्णभाव्रो यस्य विद्ायसस्तत्तथोक्तं तस्मिन् । विद्दायसि 
कथंभूते । निसतरग्रसङे सागराम्भसीव कटोलसद्रहिते समुद्रजटे इव । कर्थभूते सा- 

गराम्भसि ! विफलफेनस्फीतिनि विफला नष फेनस्फीतिरिण्डीरपृद्धिर्यस्येति तद्विफल- 
केनस्फीति तस्मिन् विफल्फेनस्फीतिनि । यथा समुद्र जकमध्यसितरक्तमणिपवततेजमा 

अलनीटिकं समुद्रजलं भवति ¦ पुनश्च कम्मिन् सति पटितादरदरेनमभूत् । मरुति 
वायौ दानैः शनैर्मन्दं मन्दं परिसरति पथटति प्रवर्तमाने आगच्छति । मरुति क 
थेभूते । दिवाभुजगे इव दिवाकरामुकं हव यथा दिवामुजगो हि कऋमी सीमन्तिनीः सं 
भावयितुं संमूप्रयितुं संतोपयितुं शनः शंनः परिसरति तथा ककुप्सीमन्तिनीदिग्वधू 
संभावयितुं मरुलयागच्छति सति । कथंभूते मरुदिवाुजने । भूजङ[ज]वत्कटदुकूरे 
भूञकु[जा] भूगृर्षस्तेप्रां वल्कलानि त्वचो दुकूलानि वद्य स तथा तस्मिन् । पुनः 
कथेभूते मरुदिवाभुजगे । क्तालतान्तनूतनोत्तसचक्रासिनि लतानां व्टीनां कतान्तानि 
पुष्पाणि तान्येव नूतनोत्तंसः सुकुटं कर्णपूर तेन चक्राम्ति शोभते दृत्येवंशीलः र 
तारुतान्तनूतनोत्तसचशकासी तस्सिन् । पुनरपि कथमत मरुद्िवाभुजगे । विकरत्कोकन- 
दामोदसान्दरितशरीरे विकसन्ति स्फुटन्ति यानि काकरनदानि रक्तकमलटानि' तेपामा- 

मोदेन परिमलेन सान्तं स्थलितं शरीरं यसं स तथोक्तान्नस्मिन् । पुनः ऋ्ंभूते 
मरुदिवाभुजगे । विश्र॑मराधरदरोज्ितनिक्षर्ीकरासारमुक्ताफटितवपुमि विश्वंमराधररः 
पर्वतास्तेपां दराभियुदाभिरज्छिता युक्ताये निश्रररीकरा अप्रःपतत्पानायप्रवाहस्त. 

पामासाराः समूदास्तयक्ताफलितं माक्तिकाभरणसहितं छृतं वपुः दारीरं चख स तथो 
त्तस्तम्मिन् । एनः कथभृतं मरदहिवाभुजने । दिक्रररिकटकन्दरदरवहयानासवाश्वादलदधिते 
दिक्रुरटिनां दिग्गजानां कटकन्दराणि कपोटस्थरविवरापि तभ्यो द्रवत् प्रघ्रवन् 
यदानं मदस्तदेव आसवो मयं तस्य आखादेन पानेन लषित विदृखीमूतो यच तत्र 
संचरणशीटस्तस्मिन् । पुनः कथमूत मरदिवाभुजगे । सविधप्रधावद्रन्यद्ुव्धमधुक्ररी- 
समाजकूजितालोकरब्दसंदमिणि सविधे समीपे प्रधरावन्यः रीघ्रगतिं कु्वन्यो या 

गन्धट्व्धमघ्रुकर्यः परिमललम्पट्रमर्यस्तासां समाजः समृदृस्तसयय पूजिते एाच्दितं 
तदेव आलोकक्लब्दो जयजयज्ञव्दससय संदा गुम्फो विद्यत यदय स तथोक्त सस्मिन् । 
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खरसुचितसंचारे ककुम्पीमन्तिनीः संभावयितुं दिवाभुजगे इव शनैः रने 
परिसरति मरुति, त्रिदिवसुनिमण्डरीस्खर्ितिजर्देवताजर्केलिकुतूहरे जा- 
हवीजङेः वासरकरम॒दिषश्य द्विजातिहस्तोदसासोकसतवकरक्तचन्दनच्छट- 
छद्यसिन्दुयमाणमण्डले व्योमसामजकुम्भखङे, पाडिन्दमन्दिरोदरतारतरो- 
चायंमाणमागधमङ्गलोल्ठासतुन्दिरे नगरदेवताङ्गणास्फाछ्ितिविविधवाचो- 
डुरध्वानलोहरे नवसमागमानन्दमन्धुरमिथुनचरपतङ्गप्रलापकाहरे कमरि- 

पुनः कथंभूते मरष्िवा्ुजगे । चचिषीकानष्टरीखरसूचितसंचारे च्रि्ठीका कैसायस्ि- 
त्तियो जीवाः प्तङ्गजाख्यसा एव श्यो जयवण्टास।सां खरेण शब्देन सूचितो ज्ञा- 
पितः संचार आगमनं यय स तथोक्तस्स्मिन् । पुनः कृसिन् सति पलिताङ्करदरैन- 
मभूत् । जाहवीजले सति । कर्थ॑मूते ! चिदिवमुनिमण्डटीस्वलितजल्देवताजरकेलिकुत्- 

दरे चरिदिवसयय खगेख ये सुनयो लोकान्तिकास्तेषां मण्डली; प्रणीः । केखचित्तीये- 
करपरमदेवख वैराग्योत्पत्तिनिमित्तं जाहवीमारमे कृतगमनत्वात् जादवीजलमार् समाग 
तत्वात् । अथवा त्रिदिवसमुनिमण्डलीः सप्तषिध्रैणिसया स्खलितं विध्रिते कजितत्वात् 
जल्देवतानां जल्केलिकुतूषहरं जल्क्रौडावेगो यस्मिन् जाहवीजले स॒ तथा तस्मिन् । 
पुनः केसिन् सत्ति पलिताङ्करदरोनममूत् । व्योमसामजङुम्भस्थडे सति व्योमाका- 
रामेव समजो दस्ती कृष्णव्णैत्वात्तख कुम्भस्थरं शिरःपिण्डस्थानं तसिन् सति । 
कथमूते व्योमस्ामजकुम्भस्थले । वासरकरमुदिर्य द्विजा तिह स्तोदस्तासोकस्तवकरक्तच- 
न्दनच्छटाछ्यसिन्दू्चमाणमण्डले ~* देशः प्रदेशो यख व्योमस्ामजङुम्भस्थलख तत्तथा 
तस्मिन् । पुनश्च कस्मिन् सति पलिताङ्करदशेनममूत् । गरददीधिकासु गरहवापिकासु 

इदिणद्विजङरुकोलादरे दहिणद्धिजानं ब्रह्मपक्षीणां हंसानां कलानि समूहास्तेषां 
कोलः कलकल्शबष्दो इहिणद्विजकुल्कोखदहटसस्मिन् सर्वतः सर्ैत्र समुच्छल्ति 
उत्पद्यमाने सति । कथंभूते ढहिणद्विजक्खको काहल 1 पालिन्दमन्दिरोदरतारतरोचायं 
माणमागधमङ्गलोह्सतुम्दिडे पालिन्दो नरेनदस्तसख मस्दिरमावासस्स्योदरं मध्यप्र 
देशससिन् तारतरम्युचचैस्तरमुच्चायंमाभं पठ्यमानं यन्मामधानां नच्नाचायोणां बोध- 
काराणां महृलं मङ्गलपारस्सखोह्सेनोच्छर्नेन तुन्दिकः स्थूलस्तस्मिन् । पुनः कथंभूते 
ददिणद्विजकुलकोखाहे । नगरदेवताङ्गणास्फालितविविधवायोद्धुरध्वानरोदटे नगरदेव- 
तायाः पुराधिष्ठायिकायाः अङ्गणे चत्वरे गरहाम्रभूमौ आस्फालितानि ताडितानि विवि- 
धानि नानाप्रकाराणि यानि वायानि वेणुवछकीएणथानक्ख्रदङ्गराङ्गकादलत्रिवठितार- 

दीनि वादित्राणि तेषासुद्धरा उत्कटा ये ध्वाना राब्दासतेलंहछः अस्फुटस्तस्मिन् । अत्र 
नगरे देवतारान्देन जिनमेन्दिरादिकं ज्ञातव्यम् । अपरं कथंमूते दहिणद्विजङुककोख- 
हृडे । नवसमागमानन्दमन्धुरमिथुनचरपतङ्गप्रसापकाहङे नवसमागमेन प्रप्रागमनेन 

१, अच्र किचिघ्रुटितं भाति. 
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नीमधुमत्तमत्तालिकिरुकरोत्तारे सहचरीरतिरसिकसारसरसितसररे कऋीडा- 
कृताथैकुररकामिनीव्यादारवहरे वीचिक्राचयप्रचारपरारम्भविजम्मितङुङक- 
भकुहकुदानादशब्दाठे प्रमदवनानोकदकुहरकुखायनिरीनङ्ुकसारिकाशा- 
वरब्दासरारे सुरासुरसमरसंषएव इवादिपुरुषोपत्तिदिवस इवाम्रतमथनकाल 
इव सेतुबन्धप्रबन्ध इव प्रथमयुगावतारपुण्याह इव च सवेतः सयुच्छ- 
रति ग्रहदीधिकाषु दृहिणद्िजकुरकोराहरे, निजनियोगव्यमाङ्गनासे- 

यो ऽसावानम्दस्तेन सन्धुरा मन्दगामिनो ये मिथुनचरपतद्कश्क्रवाकपक्षिणस्तंषां प्रल- 
रनर्थक्रशव्दैः ऋाहरो गम्भीरस्तसिन् । पुनः कथंभूते दुहिणद्विजकुलको साहटे 1 कम- 

लिनीमधुमत्तमत्तालिकलकलोत्ताडे कमछिनीनां पञ्चिनीनां मधरुमिर्मकररन्दः पुष्परसेम- 
तास्तृप्तास्तथा मत्ता मदं प्राप्ता ये अलग्रो भ्रमरास्तपां कख्कटेन कोरादठेन उत्ताल 

उत्सुक्ृसतस्मिन् । पुनः क्थभूते द्रदिणद्विनकृटकोखादटे । सहचरीरतिरमिकसारसरसि- 
तमररे सहचरी सारसी तसया रतो छरते रसिकः सानुरागो ग्रोऽसं सारसः विरीनाटरो 
दीर्धनङ्सस रसितेन दाग्दितेन सरलो कटिल्सस्मिन् । पुनः कथंभूते ददिणद जज्- 
लकोखहटे । क्रीडाक्रतार्धकररफामिनीव्याह्यरवदहटे क्रीडया ताथ सुरतन कृतकृल्या 

या कुररक्रामिनी उच्मोरभाय कदणहरिका तस्या व्याहारेण शाब्देन बहलः प्रचुरस 
सिन् । पुनः कथंभूते इदिणद्विजकल्कोखादृटे । वी चिकाचयप्रचारप्रारम्भवि नम्भिनकुक् 

भक्रदट्कुटानादशब्दाटे वीचिकानां लटरोणां चयेपु समूहेषु योऽसा प्रचारः संचरणं त्तस्य 

प्रारम्भेण उद्यमेन विज्नम्मितः प्रभ्रतो योऽसा कुकरमकुदकुहानादो जलकाकराब्द् विरेष- 
ध्व॒निस्तेन शब्दाटे मुखरे । पुनः कथंभुते दरहिणद्िजकुलकोलादहटे । ग्रमदवनानोकद 

ट्रकुखाय निटीनद्यकसारिकारावशब्दासराट प्रमद्वनानां तरपोयानानां संव्रन्धिनो ये 
अनोक ब्रक्षास्तेषां कुरुं मध्येषु ये कुखाया मालकास्तेपु निलीना उपविष्टाः क्रा 

कीराः सारिकाश्च पीतपादासासां शावा अपलयानि वेषां शब्दैः कूजितैरस्राटः प्रच॒रतर- 

सतस्िन्। पुनः कथंभूते दरहिणद्विजकुलकोसदटे । खरासुरसमरसप्रचे इव सुराध अघराधर 
सुरासुरा दवदल्याः तषां समर संग्रामस्य संर संगमस्तन्मिन् इव । पुनः कथमन 

टृह्टिणद्िजकृल्कोलादटे । आदिपुरुषोत्पततिद्धिवसे दव आदिपुरुपस्य ध्रीवरप्रमनाधस्य 

उत्पत्तिदिवसा जन्मदिनं तस्मिचिव । पुनः करथेभुत द्हिणद्रिजट़ख्कासाटटै । 
अम्रतमथनक्राटे दव अम्नरतमथनं दवदानत्रः क्षीरसागरमधनं नम्य क्ालोऽवसरः 

अग्रतमथनक्ालस्तस्मिचिव । पुनः कथंभत द्रहिणद्रिनकृस्कायटट । सतुवन्धध्रयन् 

द्व सेतुबन्धो रामरक्ष्मणदयुमल्मुग्रीवादिभिः छरनो योऽसा समुद्रतरणोपायस्तम्य 
ग्रबन्धः प्रघटकः सतुवन्परग्रवन्धस्तस्मिन्निव । पुनः कथमत द्रदिणद्विजफुल्कोयदृट 

प्रथमयुगावतारपुण्याह दव प्रथमयुगावतार आदिनाथराज्यापदरयतकाटम्तस्मित् चघ्पु 
ण्यां पाटः प्रथमयुगावत्तारपुष्यादं तस्मित्िव । तथा चोक्तम्--आपाटमासवहुलप्रतिप- 
दिवसे इती । कृत्वा कृतयुगारम्मं प्राजापद्यसुपयिवान् ४ पुनः कु सत्मु पटितारद- 
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चरणरणन्मणिमञ्चीरस्वरसंकराव्यक्तार्िव्यतिकरेषु राजमवनभूमिषु मोगा- 
वरीपाटकेषु, अओोरिकोटिविधटितपुटनिविशैशृणाखिनीपराशेनिशानिरारन- 
विवरकायं बाख्डिनिकायं स्मर्मर्दछदितोधसैः पयोधरासेबख्व- 
तीष्वभिसारिकास्िवाश्चासयन्तीषु मराटीषु, करेणुकरोहटसितसषकीपल- 
वापनीयमानपरागोपदेदे नागनिवहे तसक्षणक्षरस्चीरमतीक्ष्यमाणातिथिषु 
रनोकवीथिषु, आगामिजगत्सवसंपादनाकुलकमणि त्रह्मणि, प्रजापार- 

रनमभूत् ! राजभवनभूमिषु टेपावासस्थानकेषु मोगावरीपाठकेषु गीतकारशब्देषु सतघु 1 
कथंभूतेषु भोगावटीपाठकेषु । निजनियोगव्यग्रङ्नासंचरणरणन्मणिमज्ञीरखरसंकरा- 

व्यक्तारसषिव्यतिकरेषु निजे खकीयेषु नियोगेषु अधिकारेषु व्यभ्रः व्याश्त्ता या 
अङ्गनाः कमनीयकामिन्यस्तासां संचरणैः प्रचारे रणन्तः राब्दायमाना ये मणिमञ्ञी- 
रः पच्चविधमाणिक्यजटितनूपुरास्तेषां खराणां शब्दानां योऽसौ क्षंकरो व्यमि 
रता तेन अव्यक्तः अस्फुट आलक्षिव्यतिकरो नादग्रघश््छो येषु मोगावखीपारकेष 

ते तथोक्तास्तेषु । पुनश्च काञ्च सतीषु पठिताङ्करदशैनमभूत् । मराटीषु सतीषु । 

किं र्वतीष सतीषु । वाल्शिनिकायं अपदयसमूहं खरणादिनीपलारोः पञ्चिनीनवप- 

छ्मैः कृत्वा आश्वासयन्तीषु । कथेभूतैंणालिनीपलदैः बओटिकोटिविधटितपुरनि- 

वेशेः ओटीनां चच्नूनां कोटिभिरपरैः कत्वा विषटितन्चोटितः, पुटनिवेशः संल्मप्र- 
देशो येषां स्रणालिनीपलश्चानां तानि तैः। करथ॑भूतं बालिानिकायम् । निशायां निराशनेन 

निर्भोजनेन विवक्लः कायो यस स निशानिराशनविवरकायस्तम् । कथंभूता मरालीषु । 

बाल्वतीषु रिद्युमतीषु अभिसारिकाखिव कान्तसंकेतगताञ् स्लीष्विव । उक्तं च-- 

(कान्तार्थिनी तु था याति संकेतं साभिसारिका" । एर्वबिधलक्षणाघ वाख्वतीष्वभिसारि- 

काखिव -यथा बाल्वद्योऽभिसारिकाः पयोधरास्यैः सनात्रेबलिशनिकायै बारुघमूदं 

म्मातकारे आश्वासयन्ति । कथूततैः पयोधरास्येः। स्मरस्य कन्द संमर्दृन संमेलनेन 

पीडनेन छष्ितसुद्रान्तं ओधसं दुग्धं चेः पयोधरास्थैसानि तथा तेः । पुनश्च कसि- 

न्सति परिताद्रददीनमभूत् । नागनिवहे दसियूये सति । कर्थमूते नागनिवहे । करेणक- 

सो्टसितसष्ठकीपलवापनीयमानपरागोपदेहे करेणूनां दसिकानां करः दण्डादण्डेरछसि- 

तानि नोरितानि यानि सछकीपछवानि वायुवरक्षप्रवालानि तैरपनीयमानः स्फेव्यमानः 

परागोपदेदो धृल्युपयोगो रेण्समूहो यस्य नागनिवहख स तथोक्त सस्मिन् । पुनश्च काञु 

सतीषु पलिताङ्करददीनमभूत् । व्रजलोकवीथिषु सतीषु जो गोरं तद्य लोकाः गोकु- 

टिकास्तेषां वीथयो मार्गासतासु बजलोकवीयिषु सतीषु । कथंभूता । तत्क्षणक्षरतक्षीरप्रती- 

क्ष्यमाणातिथिषु तत्कालक्षरतक्षीरेण म्श्रवदुग्धेन प्रतीक्ष्यमाणाः पूज्यमाना अतिथयः प्रा- 

घू्ण(भि)का याघ तास्तथा ता । पुनश कस्मिन्सति पकिताङ्करदशेनमभूत् । ब्रह्मणि धातरि 

सति । बरह्मणि कथंभूते सति । आगामिजगतः भविष्यषटोकख सर्वख समग्रस्य संपादने 

३२ 
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नोपायनिरतान्तःकरणे नारायणे, प्रख्यकालकलासंमार्नादिनि कपर्दिनि, 
अनेकमखाहवानगमनमूढमतिकक्षे सदस्तक्ष, होमाजिसव्राह्मणसमिध्यमान- 
महसि हतान्धसि, तिविष्टपव्यापारपरायणावस्थे मध्यस्थे, क्षपाक्षयक्षीणा- 
काह्वक्षसि रक्षसि, नूतनरलयत्नाहितमनोरथे पाथोनिधिनाथे, प्रसंख्यानो- 
न्ुखवेखानसमनोविनीयमानातनि मातरिश्वनि, वनीपक्रसंतपंगोद्धाटि- 
तकोशे धनेशे, योगनिदरोदरेकसुद्िताक्िपक्षे विकालाक्षे, धरोद्धरणाधीनचे- 

ध ण ० ~> 

आकुले किकर्तव्यतामूटं कर्म व्यापासे यख स तथा तस्मिन् आगा्मिजगतसर्वसंपादनाङ्रुल- 
कमणि! पुनश्च कस्िन्सति। नारायणे सति । कथंभूते नारायणे । प्रजाप्रारनोपायनिरता- 
न्तःकरणे श्रजापालनख व्ह्मणा ष्ष्टिरक्षणस्य उपायोऽभ्युपाच उद्यमन्तस्मिन् निरतं 
तत्परे अन्तःकरणं मनो यख स तथा तस्मिन्! एनश्च कसिन्सति । करप्िनि द्धे सति | 
कथंभूते सति कपर्दिनि 1 प्रख्यकार्कलसंभः टनारिनिं प्रटयक्रालकययाः लोकसे. 
रणवेलायाः संमालनं सरणं अर्दति गच्छति इत्येवेरी रस्तासिन् 1 पुनश कसन्ति । 
सहस्राक्षे देवेन्द्रे सति। कथंभूते सति । अनेकमखालूमलगनरमूटमतिकश्र अनेक्रे वटवो मखा 
यन्नास्तेष्याहवानं तरिनिकायानां ज्योतिव्यन्तरकल्पवासिनां भवनव्रासिःमरामच्रण गमं 

च खयं तत्र गमनं खयं प्कल्याणेप्ु गमनं ता्मन् मृदो व्यालो मतिकक्षौ 
बुद्धिख्ता यस स "तथा तस्िन् । पुनश्च कस्िन्ति । हुनान्धरसि अभ्रा सति। 
कथंभूते सति । दोमाजिद्यव्राह्मणसमिध्यमानमहसि टौमोऽपाव्राहुतीनां दानं तस्मिन् अ 
जिद्याः प्रगुणा ये ब्राह्मणाः द्विजन्मानस्तः ससिध्यमानं प्रज्वात्यनानं द्रीप्वनायं मह्- 

स्तेजो यख हृतान्ध्तः स तथा तसिन् दौमाजिद्मव्ाद्यणससिध्यमानमदट्सि । पुनश 
कृसिन्सति । मध्यस्ये यमे सति । कथमूते सति । विचिद्रपव्यापःरपरायणावस्य 
त्रयाणां विष्टपानां लोकानां व्यापारः प्रचर्तनं न्मिन् परायणा तत्परा अवस्था 

व्यवस्थितियेख स तथा तस्मिन् । पुनश कम्मिन्सति । रक्षसि सिं । कथंभूते सति । 
्षपाक्षयक्षीणाकराहुवक्षसि क्षपायाः रात्रेः क्षयेनपण) दिवक्षप्रारन्तण क्षीयाक्छुं निराशं 
वक्षो हदयं यसय तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनश्च कल्सिन्दत्ति । पथोनिधिनाथ सतिं । कथ 
भूते सति । नृन्रत्रयल्लाहितमनोरये ˆ" ˆ" "~" मनोरथ उच्छा येन 

स तथा तसन् । पुनश्च कसिन्सति । मातस्व्िनि वात सतिं । करथेभुते । प्रसंद्यानो- 
न्सुखवेखानमनोविनीथमानात्मनि प्रषंख्याने ध्याने जवे वा उन्मुखाः वरा ये वरैचानस्ता- 
स्तपखिनस्तां मनः षिनीयमानः संक्रोच्यमान आलत्ना खर्प यस्य मातरिश्वनः स तथो- 
्तसस्मिन् सति । पुनश्च कस्मिन्सति । थने कुवेर सति । कथमुते सति । वनीपकसेतप- 
णोद्धारितकोशे वनीपकानां याचक्ानां संतपधणाय प्रीणनाय उद्रारितः प्रक्रत करो 

भाण्डागारो येन स तथोक्तस्तस्मिन् । पुनश्च कस्मिन्सति । विशालाक्ष रे सति । कथंभूते 

सति विशालक्षे । योगनिदोदरेकयुद्रिताक्षिपक्षे योगनिद्रया उदेकण आविग्न सुद्रिता नी 
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तसि चक्षःश्रवसि, परस्पराचरितप्रमय इव स्वकीयक्रियाकाण्डकण्डुलहृदये 
सुवनघ्ये, पुनः खरदण्डिनीखण्डेषु चक्रवाकविकिरपरिषदि बन्धूकजीवेषु 
विद्भुमारामराजिषु पारापतपतङ्गचरणेषु सिन्दूरितरिरःपिण्डद्यण्डाकषटायां 

च विभक्तारुणिमनीवाय॑मणि संजाते सूयमणिसुकुरुन्द॒न्दरे, 
ुःखमनोपरामाय दुजनसमाोकागतेनरिछदे 

दुधिन्ताहूतये दरीहितमवद्विशवव्युदासाय च । 
भूयःकसितदक्षिणैः कृतजयाधोषोत्सवं बाक्षणे- 

राज्यावीक्षणमेतदस्तु मवतः सर्वैप्सितावाप्तये ॥ ९९ ॥ 
ठिता अक्षिपक्षा लोचनपक्ष्माणि येन स तथोक्तसस्सिन् । पुनश्च केसिन्सति । चश्चः- 
श्रवति शोषनागे। कथंभूते सति। धरोद्धरणाधीनचेतसि धरायाः परथिव्या उद्धरणे उच्लने 

आधीर्चं तत्परं चेतो मनो यख सर तथोक्तससिन् । पुनश्च कस्िन्सति पलिताङ्करद- 
दौनमभूत् । भुषनत्रये त्रैलोक्ये सति । कथंभूते भुवनच्रये । खकीयक्रियाकाण्डकण्डुहूद्ये 
खकीयक्नियाकाण्डेषु निजाचारसमूहेषु कण्डं उयतं हृदयं मनो यख स तथा तसन् । 
पुनः कर्थभूते भुवनच्रये । उद्क्ष्यते--परस्पराचरितसमय इव ` 9 

न पुनश्च कसिन्सति । पुनर् अर्य॑मणि श्रीपं पूर्यमणिभुकुरुन्दषन्दरे 
अकेकान्तरलसुकुरवद्षणवत् सुन्दरे मनोहरे संजाते सति । उज्चकतां संप्राप्ते चतीदयर्थः। 
पुनः कथंभूते अर्य॑मणि। उच्ेकषयते--विभक्तारणिमनि विभक्तो विभागीकृख दत्तो अर 
णिमा रक्तत्वं येन स तथा तस्मिन् विभक्तारुणिमनि इव । केषु पदाथघु अरुणिमा वि- 

भक्त इत्याह--खरदण्डिनी खण्डेषु पदिनीवनेषु रक्तकमरेषु । तथा चक्रवाकविकिरपरि- 
पदि चक्रवाकपक्षीणां समूहे । तथा बन्धूकजीवेषु मध्याहपक्षेषु । तथा विदुमाराम- 
राजिषु प्रवाख्वनश्रेणिघु । तथा पारापतपतङ्गचरणेषु कलरवपक्षिपातेषु । तथा सिन्दू- 
रितशिरःपिण्डशचण्डालषटायां च । विभ्रम इति संबन्धः । तख यश्लोधेमहाराजख किं 
कुतः पठिताङ्करद्दनमभूत् । इति अमुना प्रकारेण बन्दिदृन्दो क्त सूक्तीः स्तुतिपाठकस- 
मूहमणितसुवचनानि समाकर्णयतः संञ्रुण्तः । कीटरयः सूक्तीः समाकर्णयतः । 
दुःस्वघ्रेल्यादि । हे राजन्, एतत्प्रक्षीभूतं आज्यावेक्षणं भवतस्तव सवेप्सितावा- 

प्रये अस्तु निखिखमीष्टवस्तुप्रा्ठये भवतु । आब्यवेक्षणं कथं भवति । बह्मणैिप 

कुतजयाधोषोत्सवं यथा भवत्येवं कृतो विहितो जयश्चब्दस्य आधोषो ध्वनिंस्तस्योत्सव- 
मानन्दो यत्र आज्यावेक्षणकर्मणि कृतजयाघोषोत्सवम् । कथंमृतेतराद्यणेः । भूयःकल्पित- 
दक्षिणैः भूयसी प्रचुरतरा कल्पिता समथिता दत्ता दक्षिणा दहिरण्यादिदानं येभ्यस्ते 
तथा तैः । आन्यावेक्षणं किमथ क्रियते इलयाह-दुःखप्रोपमाय दुष्टखप्रप्रशमनाय । 
_-.___ .----- ~~~ ~~~ ~~~ -~--- ~ 

१. तुटिचिद्ं पुस्तकत्रयेऽप्येवमेव. 
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यो दर्शीयन्निजतनौ भुवनं समस्तं 
जातः समो मगवता मधुसूदनेन । 

लीराविरासवसतिश्च मृगेक्षणानां 
क्षोणी मङ्गरकरो मुकुरः स तेऽस्तु, ॥ ९७ ॥ 

इति बन्दिवृन्दोक्तसक्तीः समाकणयतो विजयो्जितराज्यस्याज्य वेक्षणं 
दर्पणनिरीक्षणं च कुबेतः तस यशोषैमहाराजस्य परिताङ्करदशेनममूत् । 

तं च दस्तेनावरुम्ब्याोक्य च स॒ मे तातः किठेवमचिन्तयत्-- 
'मतिविभवविनाशोत्ातकेतुप्रतानः 

सुरतसुखसरोजोच्छेदनीहारसारः | 
मदनमदविनोदानन्दकन्दावमरद- 

प्पतद्चनिदण्डाडम्बरः केडा एषः ॥ ९८ ॥ 
क 

तथा दुजनसमालो कागतैनदिष्रे दुर्जनानां पापिष्टलोकानां (णां) समाखोकेन ददनेन 
आगतमुपटोकितं यत् एनः पापं तसय चित् छदनं तसे दुजनसमारोकगतेनर्छिदे । 
(“रोत्सृद्धिषदुददयुजविदभिदरिख्दनिनी य जामुपसर्मेऽपि' इदयनेन किं प्रतथा ।) दुधिन्ता 
प्रधनपरकलत्रादिग्रहणचिन्तनं दुधिन्ता तस्या हतिर्वरिनायो तय दुधिन्तादनये । तथा 
दुरीहितभवद्वि्रव्युदासाय च दुरीहितेन दुशरेष्टितेन वन्तः संजायमाना ये वित्रा 

अन्तरायास्तेषां व्युदासो विनाशसतस्म दुरीदितभवद्विन्युदासाय । समुचयालंकारः ॥ 

यो ददोयन्निदयादि । हे क्षोणी हे पृथ्वीपते राजाधिराज, स जगसप्रसिद्धो 
मुङुरो दर्षणः ते तव मदृलकरः श्रेयस्करो भवतु! स कः । यो मुकुरे भगवतां परमेश्व- 
रेण मधुसूदनेन जरासेधवेरिणा नारायणेन समः सद्दो जातः । पुनः कथभूतो सुकृरः। 
मृगेक्षणानां म॒गलोचनानां चरीणां खीलाविल्सवसतिः ठीखानां विदग्धचष्रानां विख- 
सवसतिः ऋीडामनिद्रं टीलाविलासवसतिः । उक्तं च-हेटाविलासविव्योकटीखललि- 

तविभ्रमाः । वीणां शद्रारचशः स्युद्वपयायवाचक्राः ॥' समुचयाठंकारः ॥ 
तं चेलयादि । तं पलिताप्ुरं दर्तेनावलम्ब्य करे छृत्वा आदटोक्यचद््चस्र 

जगत्प्रसिद्धो मे मम यदोधरस्य तातः पिता करिटेति लोकोक्तौ एवं वक्ष्यमाणलक्षणोपलः 

क्षितप्रकारेण अचिन्तयन् विचारयामास । एवं कथमिति चेन्-मतीत्यादि } एष 
प्रयक्षीमूतः पठितः केदः कुन्तलः । कथंभूतः । मतिविमव्रविनाशोत्पातकेतुप्रनानः 

मतिरेव विभवो लक्ष्मीरिष्टमोगदायक्रत्वात् तघ् विनाशः क्षयस्तदर्थमुघातकरेतुप्रतानो 
नवमग्रहोदयसस्यः । पुनः कथमूत एप केशः । सुरतषखश्रो जोच्छेदनीद्रसारः 

खरतखखं छी संमोगसोख्यं तदेव सरोजं कमलं पुण्यसूर्यादये विक्रारिघ्वात् तसखोच्डेदो 
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करणकरिणां द्पदरिकप्रदारणवेणषो 
हदयहरिणयेहाध्वंसप्रसाधनवागुराः । 

मनसिजमनोभङ्गासङ्घे चितामसितागमाः 
` य॒चिरुचिवशाः केशाः पुंसां यमोत्सवकेतवः | ९९ | 

कुन्दावदातेदैयितावरोरितेटुग्धवुतैः खीदशनच्छदागृतैः । 
दा सहावासरसाथेने जने किमत्र चितं यदयं शुचिः कचः | १००॥ 

जरावह्टीतन्तुमनसिजचिताच््रमसितं ` 
यमव्यारक्रीडासरणिसकिकं केशमिषतः। 

विनाशस्तदथं नीहारपारः प्रारेयसमासः । पुनः कथंभूतः । सदनमदविनोदानन्द्कन्दा- 
वमद॑प्रपतद्रानिदण्डाडम्बरः मदनख कन्दपैख योऽसौ मदो दपैस्तेन(स्स्य) विनोद्; 
त्रीरमणङुतूहटं तस्मायोऽसावानन्दः सुखं स एव कन्दो मृं तस्यावमरदैश्ृणीकरणं 

तदर्थ प्रपतदरनिदण्डाडम्बरः प्रपततः आगच्छतो अशनिदण्डस्य विद्युदृण्डस्य आडम्बरः 
रोभा यस्येति स तथोक्तः । रूपकारंकारः ॥ 

 करणेत्यादि । डचिरुचिवशाश्वन्द्रवन्निर्मलाः पुंसां पुरषाणां केशाः कुन्तलाः । 

कर्थ॑भूताः । करणकरिणामिन््ियगजानां दपेदरेकम्रदारणवेणवः दपैस्य मदनसख उद्रेक 
आधिक्यं तख प्रदारणे विनाशने वेणवो वंशबृक्षाः । पुनः कथमूताः केशाः । हृदयहरिणसख 
मनोग्रगसय रईहाध्वंस प्रसाधने चेष्टाविनाशक्ररणे वागुरा बन्धनपाश्चाः । पुनः कथंभूताः 

केदाः । मनसिजमनोभङ्गासद्गे कन्दपैच्छाभङ्गकरणे चिताभसितागमाः मस्ममूताः। पुनः 

कर्थभूताः केशाः । यमोत्सवकेतवः यमख कृतान्तस्य उत्सवकेतवो मरहोत्सवध्वजाः । 
रूपकालंकारः ॥ । 

कुन्दावदातैरिलयादि 1 दयिताविलोकितैः घ्वीणां कराक्षविक्षेपावलोकितैः सह 
सद्ा सर्वकालं सहावासरसार्थने सहवासानुरागप्रार्थके जने लोके यतश्चायं कचः केशः 
सयुचिरज्ज्वल्ो वर्तते तदन्न संसारे कि चित्रं किमाधर्यम्। अपि तुन किमपि आश्वयम् । शु- 
चित्वहेतुगभितं विशेषणमाद--कथंभूते्यितविलोकरितैः । इन्दावदातैरहृहासकुदुमवदु- 
ज्ज्वकतैः। तथा छ्लीदशनच्छदामृतेः स्रीणां अधरासतेः सह सदा सर्वकारं सहावासरसार्थने 
जने यदयं कचः युचिवैर्वते तदच्र चिच्रं किम्। न किमपि चिन्रम् । तद्धेतुगर्भितं विरोष- 
णमाह -कर्थमूतेः ल्नीदरनच्छदागरतैः । दुग्धदुतैरगोक्षीरवदुज्ज्वठैः । हेत्वाक्षेपालंकारः॥ 

जरवह्टीतन्तुरिद्यादि । इदं पलितं केशमिषतः पलितकेशन्याजेन जराव्टीतन्तु- 

दैवते! जरा वार्धक्यं सेव बह्टी दुःखफल्दायिकत्वात् तसयासन्तुखन्तुसदशः सूत्रसदटशः। 
इदं पटितकेशमिषतः पलितकेशमिषात् मनसिजचिताचक्रमसितं मनसिजस्य परेतक- 
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महामोहे पुंसां विषतरूजटाजार्मणु 
प्रियालोकप्रीतिस्थितिविरतये पत्रकमिदम् ॥ १०१॥ 

तारुण्यकाले मददुर्िनैया सितेतरैः खीनयनैः प्रजाता । 
कृष्णच्छविः साच रिरोरुश्रीज॑रारजक्या क्रियतेऽवदाता ॥ १०२ ॥ 
अपि च कामिनीजनविलासविड्धत्सारणेषु चण्डार्दण्डा इव, प्ररयप्रा- 

रम्भवाताकणेनेषु म्रलुदूतागमनमाग इव, श्रङ्धाररसप्रसरनिवारणेपु 
परागराजिसमागमा इव, खान्तर्फुरितखण्डनेषु परद्युभारावपाता इव, 
करणयामविगमेषु धूमकेतूद्रमा इव, वपुलौवण्योेखनेषु स्फटिकडस- 

न्दर्पसय या चिता मतका्िस्तसयाश्चक मण्डलं तस ससितं भस्मसद्शम् । पुनश्च इदं 
पठितकेशमिषतः यमव्यालकीडाप्रणिसलिकं यमो द्ल्युः स एव व्यालो दुष्टगजः सर्व- 
रोकविष्वेसकत्वात् तख कीडासरणिः केजिद्रचिमनदी तसयाः सलिलशुञ्ज्वलमुदकम् । 

पुनः कथेमुनमिदं पक्तिम् । मह मोहे महा अचेतनत्वोत्पादने पुंसां पुरूपाणं विप्रतरुजया- ` 
जाठं विषत्तरोर्वैपत्रक्षय जटाजालं मूटसमूहः ¦ कथेभूतं विप्रतहजयाजालम् । अलु 

महत् । अपरं कथभूतसमिद् परितम् । प्रियालोक्रप्रीततिस्थितिविर्तये पत्रकम् । परियाणां 
घ्रीणां आलोको निरीक्षणं तख प्रीतिः प्रेम तस्याः स्थितिन्येवस्था तस्याः विरतिर्विनाशः 
प्रियालोकप्रीतिस्थितिविरतिस्तय पत्रकं कयोतकरपत्रं लेखपत्रं वा । सूपक्रभिदम् ॥ 

तारुण्यकारे इत्यादि 1 या शिसे्दश्रीः केशलक्ष्मी सारुण्यकराटे यौवनकाठे स्नीन- 
यनै: कृष्णच्छविः प्रजाता कृष्णक्रान्तिवैमूव । कथेभूतैः स्रीनयनेः । मद दुर्दिनैः मदति- 
मिरैः । कथेमूतैः । सितेतरैः कृष्णवर्णः । सा शिरेरुहधीः अदय इदानीं जरारजक्या 

धोवणिक्या वार्धक्यपरिचारकया परिवर्तिकया अवदाता उज्ज्वल करियते विधीयते । 

टेत्वलकारः ॥ 
अपिच तथा च अमी प्र्क्तीभृताः मनुष्याणां मानवानां पठितादूराः शगु) 

केदनवोद्धिदः 1 कथंभूताः । कामिनी जनविलासविड्न्सारणेषु च्री्तमूदविससविष्टाविद्- 
रीक्ररणेषु चण्डाख्देण्डा इव । चण्डालानां दण्डाः पयुपर््युकास्थीनि विद्धःपजनक्छानि भव- 

न्ति । कथंभूताः पटिताटराः । प्रसयप्रारम्मवाताकर्णनेषु मल्युदूतागमनमार्मा इव प्रलयो 
मरणकाल्सख प्रारम्भो रामस्य तख वातो व्त्तान्तं तद्या आकर्णनानि श्रवणानि तेषु 
म्रयोयसयस्य दूतानामागमनमाग इव आयानस्य पन्थान इव । कथमूताः पटितादराः । 

शदमररसप्रसरनिवारणेषु परागराजिसमागमा इद ट्ाररससय शद्मराचुजल्सयय प्रसर 
व्याक्षिसस्य निवारणपु निप्रधघरु परागरलघ्रलीयमृहस्य समागमा आगमनानीव । पुनः 
खान्तस्फुरितखण्डनेपु परछधारावपाता इव खान्तं मनस्तस्य स्फुरितं चष्टितं तसय खण्ड- 

नेषु छेदनेषु कुटारधाराणां पातानीव । पुनः करणग्रामविगमेपु घूमकेतृद्रमा इव करणम्रा- 
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कशवतारा इव, आगामिमतिमहामोहाविमावेषु विषतश्मसवपरिचया इव, 
मनःसर।स॒ चं मनसिजद्विजानवसरसुचनेषु कौकसामोगा इव, अमी 
मनुष्याणां पकितिाङ्कराः । 

अपिं च। 

अज्ञस्य जन्तोः परिताहुरे्षणं सवेन्मनोभङ्गकृते न धीमतः । 
ससारतृष्णाञुजगीविजम्मणप्रश्चाम्तिसीमाश्चिकुरा हि पाण्डुरा; ॥१०३॥ 

मुकतिथियः प्रणयवीक्षणजार्मागः 
पुंसां चतुपुरुषार्थतस्मयेदाः । ̀ 

निःश्रेयसागृतरसागमनारदूताः 
1; कचा ननु तपश्वरणोपदेश्ाः ॥ १०४ ॥ 

माणां इन्दियक्॑वसथानां विगमेषु उद्रासेषु अथिप्रादुमौवा इव । पुनः वपुलैवण्योटे- 
खनेषु स्फटिकरालकावतारा इव वपुषः शरीरस लावण्यं कान्तिस्तसयोषठषनेषु उत्वन- 
नेषु कपूरपारीणां संगमा इव । पुनः आगामिमतिमहामोदहाविभौवेषु विषतरप्रसवपरि-. 
चया इव आगमिष्यतीति आगामि मतेवबुदर महान् गुरुतरो योऽसौ मोहो वैचिलं तख 
आविभौवेषु प्रादुमविषु 'विषब्क्षख पुष्पसंगमा इव । पुनः मनःसरसि च मनयिज- 
द्विजानवसरसूचनेषु कीकस्राभोगा इव मनः सरसि हदयसरोवरे मनसिजद्विजख कन्दष- 
ब्राह्मण कामकर्मचाण्डारस्य अनवसरसूचनेषु अयोग्यजल(कारू)कथनेषु कीकसा- 
भोगा इब अय्िकीलकविस्ारा इव । उपमा समुचयारुकारः ॥ 

अपि च अथवा अथीन्तरेण पलिता्रान्वभैयद्याचार्यः--अक्ञस्येत्यादि । पण्डरा- 

शिज्कराः पलिताः केशा अङ्गसखय बहिरात्मनो जन्तोजीवख पलिताङ्करेक्चणं सक्ककेराङर- 

दनं मनोभद्गकृते चित्तमङ्गकार्याय भवेत् संजायेत, न धीमतो बुद्धिमतस्तच्वज्ञानिनो 
मनोभङ्गकृते न भवति । च ततवन्नानी एवं चिन्तयति-पाण्डुराः चिकुराः संसारत्रष्णा- 
भुजगीविजुम्भणप्रशान्तिसीमाः संस्ारसख तृष्णा इन्दियविषयाभिलषो लोभ आदा 
सेव मुजगी कालस्षविणी अन्तडुष्टत्वात् तसा विजुम्भणं प्रसरस्तख प्रञ्ञान्तिखीमाः 

सीमानो शान्तिमयादाः । रूपकाटठंकारः ॥ 

सुक्तिधिय द्त्यादि । पुंसां पुरषाणां चुककाः कचाः पाण्डुराः केशाः नलु निश्चयेन 

मुक्तिभ्रियो सुक्तिलकषम्याः म्रणयवीक्षणे सेह्ावलोकने जाख्मागाः गवाक्ष्िद्राणि । पुन 

कथंभूताः । चतु्ैपुरुषार्थतस््रगेदाः चतुर्थस्तुरीयः पुरुषाथ मोक्षः स एव तशुकर्षः सुख 

फृटन्छायादायकत्वात् तख प्रसेदाः अङ्कराः । पुनः क्थमूताः । निःश्रेयसाशतरसागम- 
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तदनु संजातनिर्वेदसंवेदनहदयः सविधतरनिःश्रेयसाभ्युदयः सच्चरित- 

लोकलोचनचन्द्रमाः पुनरिमा: किंरु शीरुसाराः ससार संसारसागरेत्तर- 
णपोतपात्रदसा द्वादशाप्यनुप्रक्षाः । 

तथा दि । 

उस्सज्य जीवितजरं बहिरन्तरेते 

रिक्ता विशन्ति मरुतो जख्यत्रकस्पाः । 

एकोचमं जरति यूनि महत्यणौ च 
स्वैकषः पुनरयं यतते कृतान्तः ॥ १०९ ॥ 

नाप्रदूताः निःश्रेयसं निवोणं तदेव अग्रतरसो अश्रतधाराप्रवाहस्तस्य आगमनख अग्र 

दूता प्रथमसंदेशह राः । पुनः कथंभूताः । तपशथरणोपदेशाः दीक्षाग्रदणराख्राणि ॥ 

तदयु तदनन्तरं प्लिताद्रुरददेनादनन्तरं स यद्योधमदाराजः पुनः पुनरपि 
दमा वक्ष्यमाणलक्षणोपलक्षिताः किल कोकोक्ता वा द्वाददापि द्विपडपि अनुग्रक्षा भा- 
वनाः सस्मार चिन्तयामास ! मुपः कथंभूतः । सं जातनिवदसंवेदनहदयः संजात उत्पन्नो 
योऽसौ निर्वेदः संसारशषरीरभोगव्रि विधवेराग्यं संवेदनं धर्मफलं च सानुरागता । अथवा 
निवेदस्य संवेदनं विचारणं हृदये मनति यस्य स संजातनिव्रदसंवेदनहृदयः । पुनः 
कथंमूतः। सखविधतरनिःप्रयसाभ्युद्यः सविधतरः अतिनिकटवतीं निःश्रयसस्य निर्वाणस्य 
अभ्युदयः परिपाको यस स तथोक्तः । पुनः कथेभूतः । सच्चरितलोकलोचनचन्द्रमाः स- 
श्वरितलोकानां सदाचारमनुष्याणां महामुनीनां च लोचनचन्द्रमाः आनन्दृक्रारकः । 
कथभूता अनुप्रक्षाः। शीख्साराः शीटेपु अष्टादशशीलमहतरेषु सर्वयल्याचारेषु साराः सार- 
भूताः । पुनः कथंभूता अनुत्र्षाः । संसारस्नागरोत्तरणपोतपात्रदशाः संसारश्तुगेति- 
लक्षणः स एव सागरः समुद्रः परयन्तरहितः्वात् तम्योत्तरणे पारप्रापणं पारगमन पोत- 
पात्रस्य प्रवहणपाच्रस्य दयाः घरिकाप्रायाः । सूपकाल्कारः ॥ 

तथाहि तदेव निरूपयति-उन्खछृज्येत्यादि ¡ एत खसंवरदनग्र्यक्षीमृता मर्त 
उच्छासलक्षणा वायवो जनीवितजटमायुस्तोयं वहिमट्दज्य वाधि सुक्तवा रिक्ताः सन्तः 

अन्तर्मध्ये पिरान्ति संचरन्ति । कथंभूताः मरुतः । नल्यच्कव्पाः अरटद्र(यद्रोषरटीमा- 

लासदश्ञाः । अय प्रलक्षीमूतः कृतान्तो यमः जरति ब्द जीव्, चूनि तरणपुस्पे, महति 

रृपाद गुरुपुस्पे, अणौ च द्रि व्घुपुस्े, एकम यथा मवव्येवं यनत भिनादायितुं 
यलं करोति । कथंभूतः कृतान्तः । सर्वके पुनः दावानदमसट्र्यः । पुनःक्द् दुवा 
वतेते । उपमालकारः ॥ 
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खावण्ययौवनमनोहरणीयतायाः 
कायेष्वमी यदि गुणाश्िरमावसन्ति । 

सन्तो न जातु रमणीरमणीयसारं 

संसारमेनमवधीरयितुं यतन्ते ॥ १०६ ॥ 
उचैःपदं नयति जन्तुमधः युनक्त 

वाल्येव रेणुनिचयं चपला विभूतिः । 
श्रास्यत्यतीव जनता वनिताघुखाय 

ताः सूतवत्करगता अपि विष्ठवन्ते ॥ १०७ ॥ 
दारं विनीतमिव सज्ननवत्छुरीनं 

वि्यामहान्तमिव धामिकसुष्छजन्ती । 

चाचण्येत्यादि ! अमी एते खवण्ययोवनमनोहरणीयतायाः युणा यदि चेत् कायेषु 
चिरं दौधकाटं आवसन्ति शरीरेषु तिष्टन्ति । सवण्यं च कान्ति्योवनं च तारुण्यं मनोहर- 
णीयता च आदेयमूतिता आद्या येषां रूपसाभाग्यादीनां गणनां ते लावण्ययोौवनमनोदर- 
णीयताद्याः । तदि सन्तः सप्पुस्पराः एलं प्रयक्षीभूतं सेस्रारमाजवं जवभावमवधीरयितुं 

निराकनुं जातु कछदाचिदमि न यतन्ते नोयमं कुर्वन्ति । सदाकालं संसार एव तिष्टन्ति । 
कथमुलं सेमारम् । रसणीरमणीयसारे रमणीभिः कसनीयक्रामिनीभिः रमणीयं मनोहरं 

सारं मध्यो यस्य स तथा त॒म् । नसुच्योप्रमाखकारः ॥ 

उच्गिल्यादि । विभृतिर्थय कथंभूतं जन्तुं प्राणिनं कर्मतापन्नसुचैःपदं राज्यमि- 
स्यादि दिती कम नेयति प्रापयति । पुनः पश्चात. विभूतिं जन्तु प्राणिनमधरो नीचस्तरं 
स्थानं रे {नरकादिके पद् तयति प्रापयति । कथमुना विभूतिः । चपल वेगवत्तरा । कं 

कव । रेष्रुनिनयं रजःसु वाया प्रथमं उचर्मवरति पश्वाद्धः पातयति । जनता लोको 
यनिःरनगवाय उत्तनन्दरीसंनोमनुन्वाय अक्तीव श्रस्नस्यतिसायैन चेदं करोति सेवाकृषि- 
>) (स ८-9 +र निं वि ध नरागाय ~ ~~ (भ. 
वप्या दश त्य्रावार् तर [नि । उतत -- तागदा जाननादयनुरोमाया च पापरतः. | 

न्न मानिताः कर्मन पि नददान्न मुनक ` रयता याध जुम चच्सन चता जप 

विष्रचन्तं नटयःन् | फिन् | सृत्वन् पारद्रन्एतन् । पृचश्रर्तं सछवप्त्रारकमनत्व्रमु- 

ततम, अस्मिन्वने राज्वरश्ष्मारनिलति मृचितय । उपमाट्कारः ॥ 

दारमिव्यादि । दयं परदयश्नीमूना व्रम् सोकर प्रदजनं कदटपीकरोति पापीशं 

विदधनि । सोभमूत्यनि पापानि दति वचनान । दमी: क्रि कुवती । खरं नदचमटयश्तमट- 
कोटिमदटविष्वंसक पुस्यसुन्छरजन्ती परिदरन्ती । कमिव । विनीत्तमव प्रश्रयवन्तं पुमांस 

मिव । द्रं विनीनं च पस्टिरतीयर्थः । लक्ष्मीः पुनः कि ऊर्वती । ऊनं उत्तस्ुटं 

३ 
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चिन्ताञ्वरप्रस्वभूमियियं टि रोकं 
रक्ष्मीः खलक्षणसखी कटुषीकरोति ॥ १०८ ॥ 

[क पोरेरि ( 

वाचि भ्रवोहि गतावरुकावरीषु 
+ [य् ह 

यासा मनःकरर्तास्तार्नातरङ्काः । 
अन्तर्म मान्त ~~. न, म न्तम मान्त इव दृष्टिपथे प्रयाताः 

कृताः करोतु सरास्तरलायताक्षीः ।॥ १०९ ॥ 
संहारवद्धकवटस्य यमल लोके 

(कक धेर्यां [नि 

कः पश्यतो हरविधेरवर्धिं प्रयातः । 
पुरीपरमे श्र [क 

यस्मा्ञगत्रयपुरीपरमेश्वरो ऽपि 
तत्राहितोदमगुणे विधुरावधानः ॥ ११० ॥ 

पुरुप उत्छजन्ती । किंवत् । सजनवत् पुरुपवत् परोपकारिणमिव । यथा कुल्वन्तं परिदटरति 
तथा परोपकारिणमपि परिदहरतीदयथः । सक्ष्मीः पुनः किं कुवती । घामक्रसुल्छजन्ती 

प्वार्मिक मिष्रं उत्छजन्ती । कथमिव । वियामहान्तमिव विद्या लाच्रेण मदत् गुररवि- 
दामहान् ते वियामहान्तं घामिके विद्ासं परिहर(ती)न्तीदयः । कथंभूता लक्ष्मीः । चि- 
न्ताज्वरपसवभूमिः चिन्तया अत्य उत्पन्नो योऽसा ज्वरः संतापस्तस्य प्रसवमुमिर- 
प्रततिस्थानं चिन्ताञ्वरप्रसवभूमिः । पुनः कथंभूता क्ष्मीः । खलक्षणसखी खल्वत् 
दुजनवत् क्षणसखी अत्पकाटन्नेहिनी । उक्तं च--अभ्रच्छाया तृणादिः खटे प्री 
तिः स्थले जलम् । वेद्यारागः कुमित्रं च पडते बुदरुदोपमाः ॥° उपमाटकारः ॥ 

चदाचीत्यादि । ताः जगन्प्रसिद्धास्तरलायताक्षीः तरटानि चपलानि आयतानि 
दीधणि द्यन्तविधान्तानि अक्षीणि लोचनानि यासां तान्तरलायता््यस्ताः तरल 
यनाक्षीः कः पुमान् सरा अकुटिदयाः करोतु विदध्रातरं पितु न कथित्करोतीयैः। 

ताः क्राः । यानां चरीणां मनःकुटिटनः टद्यवक्ता नद्नीनरद्न नदीक्ररेया दृषिपे 
लोचनमाय प्रचाता आयाता लोकः प्रलक्षण दषाः कन्मिन् कम्मिन. स्थाने प्रयक्षेण 
ट्प: वायि वचन कुटिख्नाः प्रलयक्नण टश्रः नरवोलयनोपरिरोनराजीदरये टद लो- 

चनयुगदे गता गमते अरकावटीयु केदाश्रणिपु कम्मान म्रलक्षेण टष्राः अन्तश्चेतसि न 
मान्त इव अवक्रादामलममान दव । स्पक्ोपमालद्धारः ॥ 

सहारवद्धकवटस्येत्यादि | कः पुमान् चरमस्य कृतान्नस्य लेके संसारे 
अवधि मयादाविना्म् । अन्नमिव्य्थः । व्रयातः गनः। अपि तु न कथिल्ययान दलशः । 

करथभूतस्य चम । संहाराथ मोटयित्वा खादनाय वद्रक्वरस्य सनीकृतपश्ाह ख्य । 
अपरं कथंभूतखय । पदयतो हरदिधेः पदयतो हरत्य चरस विधिरवुष्रानं यस्य स 
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इत्थं क्षणक्षयहताशमुखे पतन्ति 

वस्तूनि वीक्ष्य परितः सुकरती यतात्मा । 

तत्कमं किचिदनुसतैमयं यतेत 
यसि्रसौ नयनगोचरतां न याति ॥ १११ ॥ 

दयनियायुप्रेक्षा ॥ १॥ 

दत्तोदयेऽथेनिचये हृदये खकार्य 
सवे: समाहितमतिः पुरतः समास्ते । 

जाते त्वपायसमयेऽम्बुपतौ पतत्रे 
पोतादिव द्ुतवतः शरणं न तेऽसि ॥ ११२ ॥ 

तथा तख ।५वारिद्कपदयद्यो युक्तिदण्डद्रे पु" इति वचनात् षष्ट्या अट्क्समासः । 

यथा वाचोर् .क्तः दिदोदण्डः पदयतोरः । कम्मादव्धिं न प्रयातः । यस्मात्कारणात् 
जगत्रचपुरीपरमेन्धरोऽपि तीधकरोऽपि तत्र यमे आद्ितोयमगुणे कृतोत्सादगुणे सति 
विधुरावधानः विफलगप्रयलः । दृष्रान्ताटेकार आक्षपश्च ॥ 

टत्थमित्याददि । अयं सकती हेयोपादेयवित्रैकवान्. पुरुषो यतात्मा प्रमाद्रदितः 
सन् ताप्रचित् योगिगम्यं कर्म अनुसर्त आश्रयिु ग्रतेत यनन कुर्वति । तत्किम् । यस्मिन् 
कर्मणि सति असौ प्रयक्षीभूतो यमो नयनगोचरतां न याति पुनरपि नेच्राभ्यांन 
र्यते । किं करत्वा । दत्थ पूर्वोक्त्रकरारेण वस्तूनि यावनशरीरादीनि परितः सम- 

न्तात् क्षणक्षयहताशमुखे पतन्ति गच्छन्ति वीक्ष्य क्षणो यमः स ण्व प्षयहता 

ग्रटयकाला्िस्तस्य मुखं वक्रं ्णक्षयहुताशमुखे पतन्ति वीक्ष्य टटा । रूपका 

टकारः ॥ द्त्थमनिलानुग्रक्षा अघरुवाुमरक्षा सप्तमित्र्तः समाप्रेय्थैः ॥ 

दत्तोदयेव्यादि । है जीव, सर्वः प्राणी ते तव पुरतः अग्रतः किंकरनया समा- 
हितमतिः सावधानमनाः सन समास्त तिष्रति । सेवेत दवः । कस्मिन् सति । अर्ध. 

निचये घनसमृदे दत्तोदये सति उद्यमागतं सति । पुनश्च कस्मिन् सति सर्वः प्राणी 

पुरतः समास्त । खकाय घनका्यं हृदयं चित्ते वतमान सति । अपायसमय नृन्धुकाटे 
तु पुनजञात उत्पन्न सति कोऽपि पुमान् दारणं नासि (अथिनमर्था भवति) । त तवं 

कस्येव । अम्बुपतै। समुद्रे पोताद्यमवदहणात् दरतवतश्युतस्य पतव्रेरिव पक्षिण दव । यधा 

समुद्र पोतात् च्युतस्य पक्षिणः कोऽपि पुमान् करणं न मवति। सप्रतरत्रिः समु उ 
यमानः सन् तत्रव समुद्र व्राट्त्वा प्रियते इयः । पतरविस्नःः ठति वचनात् अघि 

लयः । उपमाल्क्ारः 
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बन्धुव्रजः सुभटकोटिभिराप्तवर्गे- 
मेच्राखतत्रविधिभिः परिरेश््यमाणः | 

जन्तुबेकादधिवलोऽपि कृतान्तदूतै- 
रानीयते यमवदाय वराक एकः ॥ ११३ ॥ 

पसीदतस्तव न जातु समसि शास्ता 

त्वत्तः परः परमवाप्तसमग्रवोधेः | 

तस्यां सिते त्यि यतो दुरितोपताप- 

सेनेयमेव सुविथे विधुराश्रया सयात् ॥ ११ 
इदशरणासुप्रक्ना २ ॥ 

कृमोर्पितं क्रमगतिः पुरुषः शरीर- 
मेकं त्यजल्यपरमामजते मवान्धौ | 

वन्धुवजैरित्यादि । जन्त्॒जौवः कृतान्तदृतयैमम्रथिधिभि्यमवशाप उतान्त- 
साधीनध्याय एकः असहायो वराकस्तपखी आनीयते प्राप्यते । कथंभूतः सन् । परि- 

रक्ष्यमाणः सन् अ्रतिपाल्यमानः सन् । कैः । बन्धुतः कुटुम्बव्मः तथा साटकोटिभिः 
परिरक्षयमाणः समटानां सदस्रभमरदक्षमटकोटिभटानां कोटिभिः शतल्छः स तथा 
आप्तवरगैः पितृमातृमच्निपुरोहि तयुरूपाध्यायादिभिः परिरक्ष्यमाणः । पुर; कः कृत्वा 
परिरक्ष्यमाण: । मनच्रास्रतच्रविधिमिः मच्रयच्ादिविधिभिर्विंानेरघविधिभि. खट 

दिरक्षाभिसच्रविधिमिश्वतुरङ्सेन्यवे्टविधानेजंयमूखादिभिव । कथंभूतो जन्तुः चलत् 

सर्वस्मात् सैन्यात् अधिक्वलोऽपि अधिकपरक्रमोऽपि रक्षसविरोपादधिकवलोपि । 

दीपकोपमाङकारः ॥ 

संसीदत इत्यादि । है उविधे सचरित्रात्मन् , तव मवतः संसीदतो दुःखीभदः 
त्वत्तः परः त्वदन्यः पुमान् परं निश्येन जातु कदाचित् शान्ता रक्षको न समस्ति 

सम्यग्वततें । किंतु तव च रास्ता व्वमव वर्तते दृल्थः । करथंभूनान्दत्तः । अवा 

समग्रयोधेः अवाप्ता प्राप्ता समग्रा पररिप्रणौ बोधिः सम्यग्ददानज्ञानचारित्रच्रयं येन स 

तथा तस्मात् । यस्मात् कारणात् तस्यां रत्त्रयप्राप्िलक्षप्रायां वोधा न्वयि भवि 

सथिते आसूदे साति द्यमेव दुरितोपतापसना पापरसेतापसमृहः विध्रुराध्रया कश 

श्रया मतव खाद्धवेत् । सूपकारंक्ारः ॥ इति यमुना प्रकारेण चिभिर्वसन्ततिलकावृत्त- 
रशरणावुपरक्चा समाप्ता ॥ 

कमीपितमित्यादि । पुरुप आत्मा एक रारीरं कटेवरं लय जति सुति अपरं 
शरीरमाभजते आश्रयति । कस्मिन् । भवाव्धा संसारसमुद्रे । कथंभूतं इायीरम् 1 कमी- 



२ आश्वासः] यशचसिरुकचम्पूकाव्यम् । २६१ 
शटूषयोषिदिव * 

शेटूषयोषिदिव संखतिरेनमेषा 
[क विडम्बय (~ त्रकरे 

नाना विडम्बयति चित्रकरः परपन्नैः ॥ ११९ ॥ 
देवाद्धने क __ (~ & 

वाद्धनेष्वधिगतेषु पटने कायः 
मे (भ 

काये पटो न पुनरायुरवाक्तवित्तम् 
$ + ध त! 

इत्थं परस्परहतात्मभिरात्मधरमे- 
रकं सुदुःखयति जन्मकरः प्रबन्धः ॥ ११६ ॥ 

आसतां भवान्तरविधौ सुविपयैयोऽय- 
मनैव जन्मनि धसेच्भाव मत्रैव जन्मनि वृणामधरोचमावः | 

जसः प्रः प्रधुरपि क्षणतोऽद्प एव 
मव् १ र च 

स्वामी मवल्यनुचरः स च तत्पदाहेः ॥ ११७ ॥ 
पा व 

पितं दार्दधनाम कर्म॑णा उपदौकितम् । दत्तमिय्थैः । कथंभूतः पुरुपः । कमगतिः एकां 
गति त्यूमु)क्तवा द्वितीयां गति गच्छति इति कमगतिः । एषा प्रयक्षीमूता संखतिः 
सेसार्कथ्यते । सा संति: किं करोति । एनं पुरुषमात्मानं नानाप्रपक्रैर्नानावेषैवि- 
उम्ब्ृति विगोपयति । कर्थभूतेः । चित्रकरः सर्वलोकानां चिन्ताश्व्यातपाद्कः । संखतिः 

केव । रद्पयोपिदिव नटभार्यव । रूपकोपमाटकारः † 

देवादिव्यादि । प्वन्धः प्रकृतिस्ियज॒मागप्रदेशरक्ष्तःप्रकारः कर्मैबन्ध आ- 
त्मघमेर्निजखमधिः करत्वा लोकं ्राणिवं दुःखयति सष अतिशयेन दुःखं करोति । 

कर्थभूतः प्रबन्धः । जन्मकरः मवान्तराणासुलादकः । कथंभूते आत्मधर्मः । इत्थं अमुना 

ग्रकारेण परस्परहतात्मभिः परस्परेण अन्योन्येन इतो विध्वंत्तित आत्मा खमावो 

येपां आत्मधर्माणां परस्परदतात्मानसेः । इत्थं कथमिति चेत् देवात् कर्मोदयात् धनेषु 
खायतेयेपु अधिगतेपु प्राप्रे कायः शरीरं पट्रुत्ृष्र न भवति । देवात्काये शरीरे पर| 

रोगरदिते सति पुनः पुनरपि आयु भवति । कथमूनमायुः । अवाप्तवित्तं परिप्राप्तधनं 
न भवति । जाचल्कारः ॥ 

आस्ताभित्यादि । अयं प्रयक्षीमूतः खविपययः सुट विपर्यासः भवान्तरविधौ 
जन्मान्तरविधाने न भवतीति आस्तां तितु चत् अन्व जन्मनि अस्मिन्नेव भवेन्रणां 

मनुष्याणां अधरोचभावः नीचोचपर्वायो मवति । तमव दरदायति--अन्पः पुमान् नि- 
यनो जीवः परधुविपुलो धनवान् मवति, ए्रधुरपि विपुटघनवानपि क्षणतो मुद्र्तमातरातर 

अल्प एव निर्धन एव भवति । खामी राजा अनुचरः किंकरो मवति, स च फिकरः त- 

तदादः खामिपदयोग्यो मवि । दीपकाटक्रारः ॥ 



२६२ काव्यमाख् | 

वैचिञ्यमिथमनुभूय मवाम्बुराशे- 

रातङ्कवाडवविडम्बितजन्तुवारेः । 
को नाम जन्मविषपादपपुष्पकसयेः 

स्वं मोहयेन्मगदसां कृतधीः कटकः ॥ ११८ । 
इति संसारानुप्रक्षा ॥ ३॥ 

एकस्तमाविरासि जन्मनि रसक्षये च 

मोक्तु स्वयं खकृतकमेफलानुबन्धम् । 

अन्यो न जातु सुखदःखविधौ सायः 

स्वाजीवनाय मिहतं विरेकं ते ॥ ११९ ॥ 

वचिथ्यमित्यादि 1 नामेति संभावनायाम् 1 कः कृतधीविधाता हेयो 
कृवान् म्रगदशां मरगलोचनानां सछ्वीणां कदाक्षेरपाद्रवीक्षेणः खमात्मानं म) 
दृटीकुयोत् । अपि वु न क्िन्मोहयेदियर्थः । कथंमूतः क्रटाक्षः । जन्मविगः:7- 

प्पकल्पैः जन्म संसारः स एवे विपपादपो विपत्क्षो दुःखफट्दायकत्वाते 
पष्पकल्पाः कुसुमसदशास्तैः । कि कला । पूर मवम्बुराशेः संसारसमुद्र य ३४ (6 ^ 
त ग्रकारेण वैचित्यं वैचित्रीनानात्वं अनुभूय भूत्वा! न्ञात्वा ददरः । कथमस्य मः 
राशेः । आतङ्कवाडवविडम्बितजन्तुवारेः सदयः प्राणहरो व्याधिरातङ्क उच्यते ६" 
वाडवो चडवानलस्तमिन् विडम्वितानि कदथितानि जन्तुवारीणि म्राणिवर्गजलानि 

भवाम्बुराशिना सर तथोक्तस्तस्य । रूपकाटकारः । इति एतेथतुभिः उत्ते; संसारन- 
क्षा समाप्ता ॥ 

पकं रत्यादि | हे जीव, त्वं भवान् एकः असहायः जन्मनि गर्भवासे आविशं 

परवेदं करोषि । संक्षये मरणे च एक आविदासि । कं कतुं आविशति । खकरतकर्मफयानु. 

बन्धं भोक्त अनुभवितुं स्वेन आन्मना कृतमनुष्टिते यत्कर्मं॑पुष्यूपं वा पापष्पं 
तस्य फलस सुखरूपस्य दुःखहूपस्य अनुबन्धं संवन्ध मोक्तं आविद्यति । कथम् । खयं 

आत्मना न तत्र कृथित्प्वेशं कारयति । उक्त च-खये क्रमं क्रोयान्मा खयंत- 
त्फलमश्ुते । खयं श्रमति संसारे खयं तस्माद्रिमुच्यत ॥ अन्यः कोऽपि पुमान् 
सुखदुःखविधौ सुखकरणे दुःखविधाने च जातु कदाचित् सहायो न वर्तत ताह 

पुत्रकलत्रमिव्रादिषन्दं किं सहायं तव मवति । हे जीव, त तव विटपेटकं त्र अवस्कन्धो 
मिलितं एकय्ीमूतं वतैते । किमर्थम् । मिलितं खाजीवनाय खस आत्मनः आजीवनाय 
ग्राणनाय । रूपकाल्कारः ॥ 



२ आश्वासः यद्यस्िखकचम्पूकाव्यम् । २९३ 

बाह्यः परिग्रहविधिस्तव दृरमासतां 
देहो क [ * १ 

ऽयमेति न समं सहसंभवोऽपि । 

किं ताम्यसि त्वमनिरशं क्षणदष्टनटे- 
च ~ न्दिरमोह भ 

दोरातमजद्रविणमन्दिरमोहपादैः ॥ १२० ॥ 

संरोच्य श्ोकविवश्चो दिवसं तमेक- 
मन्येदयुरादरपरः स्वजनस्तवार्थे । 

कायोऽपि मस्म मवति प्रचयाचितायेः 

संसारयन्घरिकाधटने त्वमेकः | १२१ ॥ 
एष स्वयं तमचकेभनु क्मजाले- 

टतेव वेष्टयति नष्टमतिः खमेकः । 
तु पा पुण्याद्पुनः म्र्मतन्युकगतावदस्व- 

कथं स्तद्धाम धावति विध्रूतसमस्तवाधम् ॥ १२२ 
1 उ दत्येकत्वानुग्रेक्षा ॥ ४ ॥ 
१८ 

च्य इत्यादि । हे जीव, बाह्यः परिग्रटविधिः कलत्रपुत्रमित्रादिकस्तावत् दूरं विप्र 
कृश्तास्तां तितु । अयं प्रयक्षीमूतो देहः शरीरं समं साध न याति नागच्छति । कथं 
८। दरदः । संहसंभवो ऽपि जन्मना सह संजातोऽपि । हं जीव, त्वे मवान् दारात्मजद्र- 

विगमन्दिरिमोहपश्ञेः किं किमथ अनिशं निरन्तरे ताम्यसि आत्मानं वध्नाति ¦ दाराश्च 

कलत्राणि आत्मजाश्च पुराः द्रविणं घनं मन्द्रं गृटं च तानि च तानि मोटपारावन्ध- 
नानि तैस्तथो कैः । कथंमूरैरदारात्मजद्रविणमन्दिरमोहपारीः । क्षणदष्रनष्ः तत्क्षणे मुद्र 
तमक ट्र अपरेण सुद्रनिन नष क्षणद्रष्रनष्ासतेः । सूपकारंकारः ॥ 

सेद्ोच्येन्यादि । टे जीव. सजनः कुटुम्बवगः शोकविवशः सन् तं मरणसंबन्धि 
एकदिनं संशोच्य रोकं करत्वा अन्येदयरन्यस्मिन्नटनि तवाथ भवतो धने आदरपरो 
मवि । कायोऽपि छरीरोऽपि चितात्रेः उम्चानामनः प्रचयात् समृद्ात् भस संजायते । 

संमारयन्घरदिक्राघटने संसार णव यच््रं अरघषन्तस्य संबन्धिन्यो या घटिकाः क्षुद्र 

घटयन्तासां घटने चाटनव्यापारे ल्वमव भवानेव एकः अद्वितीयो वर्तसे । खजनादिकरः 

कोऽपि नास्ति । स्पक्राटेकारः \ 

णप दत्यादिं । हे जीव, एप प्रयक्षीमुतो जीवः णकोऽसटायो नष्रमतिर्निविव- 
म न्तम्मादात्मानं खयं आन्मना ननु निश्चयेन अचलर्वज्रटेपप्रा्ः कर्मजालः कर्मसमृदट्- 
धष्ट्यति ब्राति । केव । दूतव ऊर्णनामनाम कीटक भवं । उक्तं च--ता सरी तन्तु 
वायोर्पनामनश्टकाः समाः । पुनः कर्सजालवष्टनादनन्तरं पुष्यात् पुप्यादयाद् पूना- 



२६९४ काव्यमाखा । 

देहात्मकोऽहमिति चेतसि मा कृथास्त्वं 
त्वत्तो यतोऽस्य वपुषः परमो विवेकः | 

त्वं धमैरा्मवसतिः परितोऽवसायः 

कायः पुनजेडतया गतधीनिकायः ॥ १२३ 
आसीदति त्ववि सति प्रतनोति कायः 

क्रान्ते तिरोभवति भूपवनादिरूपैः । 
भूतात्मकस्य म्रतवच्र सुखादिभाव- 

स्तस्माकती करणतः प्रथगेव जीवः ॥ १२४ ॥ 
स ग्^्५यव्यवबम्[लन्मन्तश्या् 

मुद्ध्योतिनं निरूपटेपयुणं प्रकरत्या । 
दानोपवासव्रतसम्यक्रत्वलक्षणपुण्यविपाकात् प्रशमतन्तुः क्रतावरम्वः सन् कमोपरमपसूत्र- 

विहितावलकम्बनः तत् तदयोगिनां प्रतिद्धं धाम मो्षरधानं धावति उल्तुक्रो गच्छति । 
एकेन समयेन रोकाय्रमाश्रयति । कथंभूतं धाम । विधरुतममनसतवाधे मृखदुन्मृष्ठितस- 

सदुःखम् । उपमालंकारः ॥ द्येभिश्रतुभिरत्तरकलवादुप्रक्ना समापा ॥ 

देहात्पक इत्यादि ! हे जीव हे आत्मन्, अदे दवद्ान्क्ः ररीरमयो रदत 
इति ददं विकल्यं चेतसि मनसि तं सा. ठरथाः स्वं कषरा । यत्तौ यस्मात् कश्ुन् 
असख वपुषः अख शरीरस्य त्वत्तो मवत्सफाशात् प्रम उन्छरषटरो विवेकः प्रधग्मावो वर्तः| 

कोऽसौ विचेक्र इलयाट--त्वमात्मा धर्मशर्मवसतिः अनन्तन्नानानन्तदरदनानन्तवी्यानन्ने- 

सौख्यसंयुक्त चेतनखभावो धर्मं उच्यते, परमानन्दलक्षणं सुखं दामोच्यते । धर्मश्च यर्म 
च धर्मशर्मणी तयोर्वसति्निवासो धर्मलर्मवसतिः । त्वे पुनः कथमुनः । प्ररिनाञ्वमायः 
सवो हृचेतनखभावः । कायः पुनः गरीरं तु जडतया अचेतनतया गतध्ानिकायो नष 

चेतनसमूटः । जाल्यलकारः ॥ 
आसीदतीत्यादि 1 हे आत्मन् , त्ववि आत्मनि सति विमाने ऋयः दरीं 

आसीदति, न कवर्मासीदति त्वयि सति प्रतनोति च ब्रद्धियातिच । हे जीव, व्वयि 

आत्मनि सति कायो मुप्रवनादिसरूपः प्रथिन्याद्िहू्पस्तिरोभवनि अटय्यो भवति) 
भूतात्मकख प्रथिव्यप्तजोवानुखमावन्य कायस युखादिमावः सुखदुःख्रादिवदनं न 

वर्तत । किंवत् । म्रतवत् म्रतकस्येव यथा मरनकस्य युादिमायो न वर्नते । तम्मात् 
कारणात् कृती पुण्यवान् मवति । करणनः शरीरान् जीव आन्मा प्रधरव भिच्र णव 
वर्तते । उपमालंकारः ॥ 

सानन्दमित्यादि । अमी प्रयक्षीभूता योगिनां दुरितास्नयः कर्मवश्रानरा दमं 
खातुभूतिप्रयक्षं पुरुषमात्मानं संतापयन्ति उत्कामयन्ति । कथंभूता हुरितामयः । सश्रद्धाः 



२ आश्वासः] यशसिरुकचस्पूकाव्यम् | २६९ 

करत्वा जडाश्रयमिमं पुरुषं समद्धाः 
संतापयन्ति रसवहुरिताथयोऽमी ॥ १२५९ ॥ 

कमांसवानुभवना्पुरुषः परोऽपि 

प्रा्योति पातसद्ुभासु भवावनीषु | 
तस्मात्तयोः परमभेदविदो विदग्धाः 

भ्रेयस्तदादधु यत्न न जन्मयोगः | १२६ ॥ 

इति प्रथक्त्वानुप्रेक्षा ॥ ५॥ 

भव्रद्धाः प्रज्वाेताः ! उदयमागता इयर्थः । किं कृत्वा पूवं संतापयन्ति । जडाश्रयं शरीरा 
श्रयं करत्वा । किंवल्घतापयन्ति । रसवत् यथा रसं पारदं जडाधरयं पानीयाश्रयं करत्वा 
अभयो रसमुत्तापयन्ति । रसं पानीयं वा संतापयन्ति । उक्तं च-्वावौरि कं पयो- 
ऽम्भोऽम्बु पाथोर्णैः सिलं जलप् ) दारं वनं कुदं नीरं तोयं जीवनमच्विषम् !) घनरसो 
रसश्च । कथंभूतं पुरुषम् । सानन्दं अनन्तसाष्यसहितम् । अव्ययं विनश्वरं मह्यु 
हितम् । अनादिं आदिरदहितम् । अनन्तदयक्ति केवलन्ञानददीनाभ्यां अनन्तवस्तुख- 
पम्राहकत्वात् । उह्योतिनं लेकारोकखरूपप्रकछरकत्वात् । निरुपटेपगणं निश्चयेन 

कममलकलदुरहितम् । ग्रकृखा खमावेन । एतद्विशेषणं पारदरसस्यापि दातव्यम् । 
र्पक्रोप्मारकारः ॥ > 

कमासवानुमयनादित्यादि । पुरुप आतम. परोऽपि श्रोत्रियव्राह्मणवटुत्तमोऽपि 
उ्युमाघु पापहपाघु पवित्रा भवावनीपरं चाण्डादादिमवान्तरमूमिपु पातं पतनं 
धराप्रोति लमत ।. कस्मात्पतनं प्राप्रोति । कमीसवानुभवनात् कर्यमव्ाखादनात् । 

उत्त च वादिराजेन मदाक्रविना--कर्मणा कवलिता जनिता जातः पुरान्तरजनद्रम- 
वारे । क्र्मकोद्रवरसेन दि मत्तः कि किमदयश्चुमधाम न जीवः ॥ 'खागतेति रनभा- 
द्रस्युग्मम्' इपि वचनान् खागता छन्द ददम ! स वादिराजोऽपि श्रीसोमदेवाचार्यय 
शिष्यः, वादीमसिहोऽपि मदीय रिध्यः श्रीवादिराजोऽपि मदीयरिष्यः इत्युक्त 
न्वा } तस्मान् कारणान् तयोः क्रायपुस्प्रयोः शरीरान्मनोः परमभेदविदः निधयेन 

अल्यन्तमदज्ञानिनो विदग्धाः देयो पादयविवेक्वन्तः पुरषाः तत्किमपि प्रेयः आदधत 

आचरन्तु 1 तत्किम् । यत्र श्रयसि न जन्मयोगः संसारो स वर्तते न मवनि। पुनर्भवो न 
स्यादिः । स्पकाटेकारः ॥ इनि एतः काचश्वनुनि्रत्तकैः प्रथक्लानुप्रश्षा अन्यत्वा 

नुग्र्ना समाप्ता । उक्तं च--क्षीरनीरवदेसत्र सिनयीदहदेहिनोः । मदो यदि ततो- 
न्यत्र कल््रादिषु करा क्रा 1 

१. भुन्पादयन्ति' इति घटीकपुस्तक. 
- 



२६६ काव्यमःख । 

आधीयते यदिह् वस्तु गुणाय कान्तं 
काये तदेव सुहुरेत्यपवि्रमावम् । 

छायापरतारितमतिभेटरन्धरवन्धं 
करि जीव साख्यसि भङ्गरमेतदङ्गम् ॥ १२७ ॥ 

योपिद्धिराहतकरं कृतमण्डनश्री- 
यैः कामचामररुचिस्तव केशपाशः । 

सोऽयं सवि श्रवणगोचरतां प्रयाते 
परेतावनीपुं वनवायसवासगोऽभूत् ॥ १२८ ॥ 

जन्तथटियैदि भवेद्रपृषः शारीरं 
देवात्तदानुभवनं ननु द्रमास्ताम् । 

आधीयत इत्यादे । हे जीव, टद् अस्मिन् कराने शरीरे यद्वस्तु कपूरागुरुचन्द्- 

सक्रुसुमादिकं वस्तु गुणाय दगन्धत्थादियुणनिमित्तं कान्तं अतिमनोहरे आधीयते 

क्रियते, तदेव वस्तु मुहरतिश्चयेन अपवित्रभापं अद्युचिल्वं एति गच्छति । तेन व्ारणन 

हे आत्मन्, एतस््रयक्षीम्तं अदं शरीर किमथ यल्यमि पुनः पुनः पोपयरि । करं 
भूतस्तवम् । छायाप्रतारितमतिः छाययु योरद्वामादिवणन प्रतारिता विता मत्तियस्य 

सत्वं छयाप्रतारितमतिः । करथमूनं सङ्गम् । मटरन्ध्रवन्धं मलानां विष्रानां रन्ध्राणि 

छिद्राणि देपां वन्धः प्रघट्करो यत्र तुन्सलरन्ध्रवन्धम् । पुनः कर्थम अद्ुप्) मरर्ं सख 
यमेव विनश्ररम् । जाद्यटक्रारः ॥ 

योपिद्धिरित्यादि । है जीवति संबोधनषदं पूवांक्तमव ग्राह्यम् । तेनोपमेयम् । 
हे जीव ह आत्मन्, यस्तव भवतः केदपादटः कुन्तट्कलसपः । कथंभूतः केदापाशः 

कामचामररचिः कामग्य कन्दरपनरेन््रम्य चामररुयिः चामरवन् प्रक्रीर्णदत् सुचिः शोभा 

यस्येति स कामचामरस्चिः । कृष्णवर्ण इयर्थः । कथभूतः क्पादः । योपिद्धिमदुक- 

रकमटाभिः खरीभिः कृतमण्डन्धरीः जातीचम्पकसुक्तवन्प्रनादिपुष्पवानितःटिन छता 
मण्डनश्रीः रोमा रष्ष्मीयम्य मः | कथ॒म् । आदनक्रं दना आदरपरा क्रा दस्ता 

यम्मिन् मण्डनेकरणकमणि तन् आद्तकरम् यथा नवन्यवम् । न प्रवानलक्षणः कदा 

पालः अर्यं प्रयक्षीमुतः त्वयि न्मनि श्रवणमाचरां प्रयात मरणं प्रात्न सतिप्रे- 
तावनीपु दमशानभूमिपुं वनवायमवासगः सवाः करप्णक्राकगटकरप्राप्नोऽयद्रभुवे । उप- 
मालकारः ॥ 

अन्तरित्यादिं । दै जीव, अन्नः जर्रार अन्तर्म चाररं यदि चन् वपुपः शरीरात् 
वहिर्वाद्ये भवेन्. दवात्. दवयोगान् तदा तस्मिन्काल दमीरसय अनुभवनं ननु सहो 



२ आश्वासः] यशस्क चम्पूकाव्यम् । २९७ 

कौतूहादपि यदीक्षितुरुत्सदेत 
कुर्यात्तदाभिरतिमत्र मवा्डरीरे ॥ १२९ ॥ 

तस्मानिसगेमरिनादपि रुव्धतच्ाः 
कीनारकेटिमनवाप्तथियोऽचिराय । 

कायादतः किमपि तत्फटमजंयन्तु 

यस्मादनन्तयुखसस्यविभूतिरेषा ॥ १३६० ॥ 
इलश्ुचित्वानुपरक्षा ॥ € ॥ 

अन्तःकपायकटुषोऽदमयोगसङ्गा- 

त्कमाण्युपाजेयसि वन्धनिवन्धनानि | 
जूः करेणुवदयगः करटी यथेता- 

स्त्वं जीव सञ्च तदिमानि दुरीहितानि ॥ १३१ ॥ 

[भ 

र विग्रकृषं आसतां तिष्टतु । तस्मिन् कटे कौतृहलादपि कुतृद्मात्रादपि यदीक्षितं 

ष्टं उत्सुहैत तदाअत्र दारीरे अभिरते संदुखीमू्य मरणं कुयोत् विदध्यात् । 
जात्यटकरारः ॥ 

तस्मादित्यादि | तस्मात्कारपात् अतः एतम्मात् कायात् किमपि अनिर्वचनीयं 

तत् योगिनां प्रसिद्धं टच्यतचाः पुरुपः; हैयोपाद्रग्रविवकव्रन्तः पुरपराः फट समं अचि- 

रार अर्जयन्तु गृरहन्तु । यम्मात् प्रटात् एपा अनन्तमूख[पियविमूतिः आन्यन्तिक्रसा - 

स्यफटविभृतिरश्रयं भवति । कथंभूतात् । अतः एतस्मात् कायान् । निमगमटिनादमि 

सखभावन कदमलामूनादपि । कृथमुताः टब्धतच्छाः । फीनादकेडि यमक्रीडं प्रति अन- 

वाप्तधिय॒ः अप्राप्तव्रद्रयः । यावन्मरणं नायान्तीयरैः । त्प्करारकारः । तधा चोक्तम्-- 

व्यापत्पवभयं विराममिरसे भटस्प्यमामोचितं विष्वक् श्चुनक्षतपाततकुप्व(?) पिता मरास- 

यटिद्धद्वितम् । मानुष्यं व्रुणभन्षितश्चुसद्ररं नायकण्स्यं र् निःसारं परयक्र्ीजम- 

चिराल्कृत्वह सारी कुम् ॥ दति । पन्नः चरयुचिष्तानुप्रन्ना समापना ॥ 

अन्तरिद्यादि । टे जीव, त्वं सन्तमनसि कपायक्नटुपः क्रोधमानमायालोभर्भ- 

टितः सन् अद्धभयोयसद्नत् अद्युलयामाधयनाल्कारणात् सयाणि ग्रकरतिम्थिलनु- 
मागप्रदयटक्षणानि वन्धानां निवन्धयानि लारणानि कपण आश्रव्राप्पुपाजवन्ं सखी- 

कृरोपि । यथा यन प्रकारेण श्रणरुवदगः दरदा हस्िनादस्पटः की पताः रात्म- 

न्दिरप्रदक्षीभना रज्जृचन्धनानि टउपाजयति । तक्तम्न् कारणान् द जीतन. 7 

भवान् दमानि प्रद्यश्चीमतानि दुरीह्तानि दुश्ष्िनानि सुत वयज । उपमादकारः ॥ 

५ ^ 

-संमृदभायोचिनम्' क. 



५५4 कृव्यमाख । 

संकस्पकरस्पतसुसंश्रयणात्वदीयं 

चेतौ निमजति मनोरथसागरेऽस्मिन् । 
तत्नाथेतस्तव चकास्ति न किंचनापि 

पक्षे परं भवसि कस्मषसंश्रयस ॥ १३२ ॥ 
सेष्यै विभूतिषु मनीषितसंश्रयाणां 

चक्षभवत्तव निजारतिषु मोधत्राल्छम् । 
पापागमाय परमेव भवेद्िमूढ 

कामाचछुतः युकरृतद्रवता हिताने ॥ १३३ ॥ 

दौर्विध्यदग्धमनसोऽन्तस्पात्तसुक्ते- 
श्चित्तं यथोष्सति ते स्फुरितोत्तर हवम् । 

संकस्पेखादि । हे जीवेति संवोधरनपद् पूर्वोक्तमेव आदम तेनायमधैः । हे जीय 
संकल्पकत्पतरसंश्रयणादाश्रयणात् त्वर्दयं तव चेतो मनः आमा अस्थन् प्र्क्षी- 
भूते मनोरथसागरे दोहदससुद्रे निमञ्जति त्रडति संकरनपथित्तोच्तिः स एव कल्पनः 
रवाज्छितफलगप्रदायकतवात् तसय संधयणमवचन्धनं तस्मान् । तव सकन्वहसमश्रयपे 
अर्थतः परमार्थतस्तव सवतः किंचनापि कंचिदपि न चकास्ति टश्रस्याद्रनुभवर्य 
[चकास्ति] मवति । परं केवलं निधयेन वा कव्सपरसंश्रयदलय पापाश्रय्य पश्र भवति 
खीकारवान् मवति । हपकाटेकारः । तः दण परकलन्तं रामा व्रि 
हियय मज्जम्मि । पावेण पाव लिप्पप्ति पावं मावदस्तिघं च युद्धो दि। 

सेष्यामलयाद् । द जीव, तव च्चः तव दद्धि: । सदीयं मन इदयर्भः | निजानिष 
आतपं वस्त्वाकाह्ासुं मवतसजाचमानं वततत । कधमूनं चरुः । सोप्रवाञ्छं एटेच्छन् । 

मनीपितसंश्रयाणां विमूर्तिषु खगादिसा्यसंवन्परिनां वस्तूनां विभूतिषु प्नषु मण्य 

देपसदितें वतेते । परं केवलं पप्रागमाय पापोपाजनाय् णवति निधिं मवनसनःने 
रे विमूढ हेयापादेवविकटत्मन,, च्मात् वाञ्छामात्रान् मनोरथमात्रात् सक्र<दृरवनां 
पुण्यकर्मग्हितानां हितानि साख्यानि कुनः। न कुतोऽपीदर्धः । वाप्नपायकारः ॥ 

दोविध्येत्यादि । दे आत्मन, त तव चित्तं मनः यथा यन प्रकरेण अन्नरपान- 
मुक्तः संकद्मन गृीतभोजनल ततो भु्तिमदणार्धमिति भावः । उद्मति प्रवते 

कथभूनं चित्तम् । स्फुरिनत्तरद्ं स्फुरिता टल्वन्ना उत्तरद् उत उद्या मनोरथा 
यसेति स्फ़ुरितोत्तरदम् । कथंमूतसख तं । दा्विध्यद्ग्धमनमः दोविष्येन निशनलनन 

१--२. भवसि" इति भवत्. ३. `आदष्टवरः सर्टीक्रपाटः, परंतु "आापिषुः दति 
भवेत्. ४, भुक्त" सटीकपाठ;. 



२ आश्वासः] यरशचसिरकचस्पूकाव्यम् । २६९, 

धाचि स्फुरेचदि तथा परमात्मसंञे 
कोतस्कुती तव भवेद्धिपफला प्रसूतिः । १३४ ॥ 

इत्याश्रवासुप्रक्षा ॥ ४७॥ 

आगच्छतोऽभिनवकार्मणरेणुराशे- 
जीवः करोति यदवस्खलनं वितन्द्रः 

सत्तत्वचामरधरः प्रणिधानदकषः 
सन्तो विदुस्तमिह संवरमात्मनीनस् ॥ १६९ ॥ 

यस्तां विचिन्तयति संचरते विचर 
श्चा्वीं चिनोति परिमुञ्चति चण्डभावम् 

चेतो निकुच्चति समञ्चति वृत्तसुचैः 
स क्षेचनाथ निरुणद्धि कृती रजांसि ॥ १६६ 

द्ग्ध्ं भसीक्तं मनो यख । हे जीव, तथा तेन प्रकारेण परमात्मसंस्ने धाञ्नि 
यहि्तरवाम्ततःवनान्नि धरन्नि स्थाने तेजसि वा यदि चेत्स्फुरेत् कुयात् 1 चेष्टयेत् 
दुख्थः । तहिं तव प्रसूतिर्भवतत उत्पसिजैन्म विफला निष्फला कौतस्छुती मवेत् । 
कुतो वः कौतस्छुती । न कुतथिद्धवेदिर्थः। तव जन्म सफल्मेव मवेत् । आक्षेपा- 
टप्ररः ॥ इति चतुभितरत्तराश्रवानुपरक्षा समाप्ता ॥ 
आगच्छत रत्यादि । सन्तः सत्पुरुषा इह अस्मिन् संसारे तं संवरं विदजीनन्ति। 

केथयन्तीदर्थः । कथंभूतं संवरम् । साल्मनीनं आत्महितम । तं कम् । आगच्छत 
दाकमानस्य अभिनवकार्मणरैग्ररायोः नवीनकर्मसंवन्धि पुदटपरमाणुसमृदसय जीव 
आत्मा वितन्द्रः अग्रमत्तः सन् यत् अवस्खयनं निमधं करेति । कः करता अवस्खलनं 

करोति । प्रणिधानदृस्तः युभेध्यानपाणिभिः । कथमूततैः प्रणिघानदसः । खतचचामर- 
धेरः आत्मतसप्रकीणकरधारिभिः । दपक्रालकरारः । 

य रत्यादि । हं क्षत्रनाथ आल्नन्,सलं करती पुण्यवान् सन् रतांसि पापाश्रवान् 
निरुणद्धि प्रतिवध्रीहि । सकः । स व्वमव आल्मव ! तथापि स कृ: । यस्त्वां आत्मानं 
विचिन्तयति ध्यायति। य अमा विचार्विवशछमदस्ानरान्मनि नेचरते प्रवय करोति। 

द्: सकर्मकरः इयधिकारे (समस्नृतीधायुक्तः दव्यनन मूत्रेण 'चर्दातोरात्मन- 
दित्वम् । य न्मा चार्व बुद्धि सनस्वरत्पां विनाल विस्तारं नयति । ५ आन्मा 

भावं क्राधं प्ररिमुत्रति यजि । य आल्मा चना सनां निकृतिं विपयक्रप्रायेयु 
गच्छतस चर्यति । य आत्मा उग्रतियग्रेन दत्तं चारित्रं समव्रति समागच्छ प्र्ि- 
पालयति स च्वं त्मा वतन । अनुपमानाटकार 

१. ` सखतत्व दात दाक्रा्मतपाः 



२७० कव्यमाखा | 

नीरन्धरसंभधिरवधीरितनीरपूरः 
पोतः सरिततिमपेति यथानपायः | 

जीवस्तथा क्षपितपूवंतमःमरतानः 
क्षीणाश्रवश्च परमं पदमाश्रयेत ॥ १३७ ॥ 

इति संवरानुप्रक्षा॥८॥ 

मध्याधरोध्वैरचनः पवनत्रथान्त- 
स्तुत्यः सितेन जवनयकरेण पंसा । 

एक्रस्थितिस्तव निकेतनमेष ठोकर 
सखस्यननिकीणजरयोऽनिपण्णमोक्षः | १३८ ॥ 

नीरन्धरसंधिस्द्यादि । गोतः प्रवहणं यथा येन प्रकारेण अनपायो निवि 

दुवौतवादैलादिरहितः सन् सरित्पतिं समुद्रं अपेति तीत्वी पारं गच्छति । कथंभृतः 
पोतः । नीरन्प्रसंधिः निदिछद्रः संविरहितश्च । पुनः कथभूनः पोतः । अधध्रीरितनी- 
रपूरः दूरीकृतमध्यागतजलसमृदः । तथा तनव प्रकारेण जीव लमा क्षपितपूर्तमः- 

प्रतानः निजीर्णपू्कर्सममृहः क्षीणाधवश्य अभिनवक्र्माश्रवरहितः परमं पदं मोक 
आश्रयेत खीकयोति । द्टन्ताखकारः ॥ टति विभ्रतः संवरानग्रेश्ना समापा ॥ 

मध्येल्यादि । दे जीव, एष प्रख्क्षीमूतो सोक्च्रलोकयं तवर निकेतनं तवग 
वर्तते । कथमूतो दोक्रः । मध्याध्ररोध्यरचनः मध्यो मद्यलोकः, अधरोऽघोलोषकः, 
ऊध्वं उध्वरोकः, पुतचिभिटकि रचना निष्प्तियखस मध्याध्ररोध्वरचनः । पुन 

करथेभूतो लोकः । पवनच्रान्तः पव्रनानां घनवातध्रनोदवितनुवातवातानां त्रं अन्तं 
अवसाने ब्ृक्षय त्वकसमानाकारं चखस तथा । पुनः क्रथभूनो लोकः । पना पु्पेण 
तुत्यः सदः । कथभृतन पंसा । स्थितन प्रसारिनयादाद्वेदेन । अपरं कथंभूतेन पुमा । 

जघनस्थकरेण जवनं कव्यग्रनागन्लःन्सन् ततिषए्रन इति जघनस्था कटातटस्था करा 

हस्ते यस्यस नवरनश्यक्ररस्तेन तथा । पुनः कथंगुना खक्रः। पएकर्थितिः प्क 
मटास्कन्धः श्थितिर्यस्य स एकस्मितिः । ईद्गिविध्रोऽन्यः काड्पि स्कन्ध नानि । पुनः 
कथभूना लाः । तरयानित्मणजरर्ः चनयद्धिः जावरानक्नयणा शना नदय उदर् तरस्य 

चिन्त. ~ वर व भ्व~~र---ननस्न+ ~~~ ननन्य [दव 
सम॒ अरस्यात्रद्णनट्र्ः । यमजावरिनदरनरन्नुवसा+ः तवा “~न चर द्विः 

सप्रनरकावः्थिनतरन्नुत्रसनेातद्न्यत्वात् न्य यतु रन्नुरन्यभः । पपा पण्णा 
ति ^ पवर वयनं | सोनवाल माव नरका आवाम प्रक् + = ~: 14 1 41 1 पपू * युद्नवल्ना 

तुदराखपि रज्नुपुं तरसचद्धाता वेनत पद्रन्यागनरद्सयं द्वानन्यन् । पुनः कथमनूनः | 

अग्रनिपण्णमोक्षः अग्र उपररिननभाग निपण्णयो्ः धिनमोश्षः प्रतचन्वारियद्र्- 

योजनविस्तार आयामो यस्य लोकसय सः अग्रनिपण्णमाश्षः । उपमालंकारः ॥ 



२ आश्वासः; यशसिरुकचम्पूकाग्यम् । २७१ 

कती न तावदिह कोऽपि धियेच्छया वा 
टृष्टोऽन्यथा करकरृतावपि स प्रसङ्गः । 

कायै किसर सदनादिषु तक्षकाये- 
राह चेत्रिभुवनं पुरुषः करोति ॥ १३६९ ॥ 

स्वं कस्मषावृतमतिनिरये तिरश्चि 

पृण्योचितो दिवि नृषु द्वयकमयोगात् | 
दत्थं निषीदसि जगत्रयमन्दिरेऽस्मि- 

न्सेरं प्रचारविधये तव रोक एषः | १४० ॥ 
अत्रास्ति जीव न च किचिदमुक्तसुक्तं 

स्थानं त्वया निखिरुतः परिशीख्नेन । 

कतल्यादे । दे आत्मन्, इह अस्मिन् संसारे कोऽपि रदादिकस्तावत्रतौ न व- 
तेत । क्रया । विया बुद्धया करत्वा, अथवा इच्छया वाञ्छया छृत्वा; कतौ न वतते 
नासि । भवति चत् रताहं सलयपि दृणादिके वुद्धौ इच्छायां च सलं कटो निष्पद्यते 
न च तथा दृद्यत, अत एव धिया इच्छया वा कोऽपि कता नट्ट: । अन्यथा दृष्टश्चेत् 
कटकरृतात्रपिं ट्ःरनिष्पत्तावपि स कतरे ग्रसद्री दृष्टः । एवं सति अनच्र अस्मिन् जगति 
तक्षकरायः मूत्रधारषषद्धेदकादिभिः सदनादिव्ु ग्ृदादिनिप्पादनेषु कि कार्यम् । भपि 
तुन क्रिमपि करायम् । आहृ वस्तूनि परमापादीनि मेट्यित्वा कश्िुरपः त्रिभुवनं 
करोति उकीपनरनतवादिकं मवे विदधाति य णवे त्रिभुवनं विदधाति तस्य गरहादि- 
क्रणं किं दुष्कर तन कठरवादः सर्वाऽपि मिध्यव वतत । आक्षपाल्रार् 

त्वामव्यादे । दे आन्मन, इत्थं अमुना प्रकारेण त्वं मवान् अग्सिन् जगत्रयम- 

न्द्रे च्रस्मेक्यवेरमनि निषीदसि तिष्ठसि । उत्पद्यते ददयर्थः । तं छरुत कुचर तिरसि 

कल्मपात्रेतमतिः निष्कवलपापवेष्टितवुद्धिनिरय नरके भिरधि ति्यररता च तिष्टसि, 
पुण्येन उचिता योग्यः सन् दिवि सगं सवरारधरसिद्भिपयन्त निषीदसि । द्रयकर्मयोगात् 
पापरपुष्वकमसाममरीयारान् त्रु मनुध्ग्रगलिपु निप्रीदनि । एप प्र्यक्षाभुनो टलोक्रः तव 

वतः स्वरं तव्रच्छनुसारण दचारविवय प्र्टनविधान वतत । स्प्रकाख्कारः ॥ 
अन्रेलयाद् । दे नाव. अत्र स्मिन् सक किविन्स्थान त्वया अयुक्तमुक्तं पधा- 

न्मुक्ता न चवासि वर्तत । ठुतः ) निचितः समस्तभावेन 1 टोक्रसंवन्धि स्थानं स्वया 

निचिठं सनम्नं मुक्त मुक्तं चदयर्थः । करन क्रन्वा अभुक्तमुक्तंन वतत । परिश्ीरनन 

रादस्यः मृद्पार 

१. “निप्पद्मतः दति भवन्. २. "विपच इति मद्ाक्पुसलक्पाटः. 



२७२ काव्यमाला | 

तत्केवरं विगङिताचिरुकमेजाटं 
स्पृष्टं कुत्दर्धिध्रापि न जातु धाम ॥ १४१ ॥ 

इति लोकानुप्रक्षा ।॥ ९॥ 

आपातरम्यरचनैषिरसावसानै- 
जन्मोद्धयैः ख्यः स्खकलितान्तरङ्गः । 

ट्ःखानुषङ्करमाितवान्यदेन- 
सत्वं सहख हतजीव नवप्रयातम् ॥ १४२ ॥ 

काटुष्यमेपि यदिह खयमास्मकामो 
जागतं तच ननु कर्म पुरातनं ते। 

योऽहं विवधैयति कोऽपि विमुग्धदुद्धिः 
सखसयोदयाय स नरः प्रवरः कथं स्यात् ॥ १४३ ॥ 

समन्तादभ्यासेन । अनन्तवारान् युतः पुनरभ्यासेन भुक्तं सक्तं चेः । तदि किमथ 

भुक्तयुक्तं वतते फिवा सर्वमवानुयुक्त युक्तम्, तज्जगन्प्रसिद्ध कवलम प्राम स्थानि 

जात कदाचिदपि कुतूहृख्धिया विनोदैनापि स्पर्रं न वतत । कृथमृनं तद्धाम । विग 

ताखिलकर्मजाल्म् विगलितानि नष्टानि अचलानि समस्तानि मृलनरप्रकृतिमद्ाभ 

चरानि क्मैजायनि कर्मसमृदानि यसिन् यस्मष्रा तथा | जाललंकार्ः ॥ दति ल- 

कानुप्रक्षा समाप्ता ॥ 

सापातरम्यरत्रनैरिव्यादि ! दै टनजीव दतो नष्धासौ जीवः हतजीवः, 
अथवा टता जीवा प्राणिनो येन न हननीवस्तम्य संबोधनं क्रियत दहे दहूतजीव, तन् तं 

नव्यातं प्रग्रमायानं कर्मविपाकं सदृख क्षनख अनुभव । तत्किम् । यत् एनः पपि 

आजततवान् । करधंमूनमेनः । दु;खानु्ररकर दारारमारमागन्तुकृट् प्रोःपादक्म् । 

करथंमृतर्वम् । यखल्ववं निनाद भोयग्ुखट्यः स्खलितान्नर ट: चट्टिनवित्तः । कथनम् 

सुखलवः । आपानरम्यरचनः यनुभवक्राट मनाहरविधानः । पनः क्रथमुनः उखः । 

तिरसावसानैः त्रिरसं कट्नरे नीरसे अवयानं प्रयन्ता येपां तानि तथा तः । वः 

१ 

थमत: सुखटवः । जन्म सारान्प्चः टष्रसग्वनिताचन्दनादिनिः जधा जन्म 

ससारः तस्याद्धव उन्पानेवप्रा चखटवानता त तधा त: । नाल्वदखतरः ॥ 

काटुप्यामलयाद् | ट जेव. यस्व द न् संसारे कऋद्टरप्यं पारणामसया- 

निर्मलत्वमेपि गच्छति । कथम । खयमान्म्ेव | क्थंमुनस्वम् 1 वान्मकरामः आत्मनि 

कामो विषयाभिलाधा यद्यम जन्मकामः तत्र आ्मक्राम ननु निश्चयेन ततव 

१. (तयाः मूल ०. 



२ आश्वासः यशसिरकचम्पूकाव्यम् | २७३ 

आतङ्कपावकञ्लिखाः सरसावरेखाः 
स्वस्थे मनाग्मनसि ते रघु विस्मरन्ति । 

तत्कालजातमतिविस्फुरितानि पश्चा- 

ज्ीवान्यथा यदि भवन्ति कृतोऽप्रियं ते ॥ १४४ ॥ 
इति निजेरानुप्रेक्षा ॥ १०॥ 

श्रद्धामिसंधिरवधूतवदहिःसमीह- 
स्तत््वावसायसङिखाहितमू्र्बन्धः । 

आत्मा यमात्मनिं तनोति फल्द्रयार्थ 

धम तमाहुरसृतोपमसस्यमाप्ताः ॥ १४५ ॥ 

पुरातनं पूवोपार्जितं कर्मं पुण्ये वा पापं जागतं वियते । अमुमेवार्थं आक्षेपेण द्टय- 
ति-यः कोऽपि यः कथिल्पुमान् विमुग्धवुद्धिः अज्ञानिनां चक्रवती अदि सर्पं विवधे- 
यति दुग्धादिना पोषयति 1 किमर्थम् । खस आत्मनः उदयाय कल्याणार्थम् । स नरः 

स पुमान् परवरः प्रेष्ठः कथं स्यात् केन प्रकारेण भवेत् । अपितु न कथमपि खादि- 

दर्थः । आक्षेपालकारः ॥ 

आतङ्धेदयादि । दै जीव, आत्कुपावकरिखाः रोगवेश्वानरज्वालासे तव मनसि 
चेतसि मनाक् ईैपच्खस्थे च॒खिनि सति ल्घु शीघ्रे विस्सरन्ति स्मरति नायान्ति हृदयेन 
चमन्कुर्वन्ति । कर्थमूता आतद्रुपावकशिखाः । सरसावटेखाः सरसः प्रलग्रो अव- 

टेखो अनुभवो यासां ताः । हे जीव, तत्कवालजातमतिविस्फुरितानिं तत्काटे रोग- 
काटे जातान्युन्पन्नानि मतेवद्रर्यानि विस्फुरितानि चमत्कृतानि अहं रोगमुक्तो यदा 
भविष्यामि तदा पश्चान्निश्चयेन धमं करिष्यामीति विचारणानि यदि अन्यथा भवन्तिन 

विस्मरन्ति तर्हिं जीव, ते तव अग्रियं पापापाजनं कुतः। न कुतो ऽपीलय्थैः । रूपकाक्ष- 
पालकारः । इति निजरानुगरक्षा समाप्ता ॥ 

श्रद्धेत्यादि । आन्मा जीवो यं धम अपतं आत्मनि तनोति विस्तारयति तं धम 
अजयन्ति। के ते| आपा: सर्व्नाः। कथभूतं धर्मम् । अस्रतोपमसस्यं अम्रतोपमफलम् । 

करथंभून आत्मा । श्रद्राभिसंधिः श्रद्धायां सम्यग्ददाने अभिसंधिरमिप्रायो यस्स 

तथा । पुनः कथंभूत आत्मा । अवधूतवहिःसमीहः अवधूता दृरीकृता बहिः 

समीहा पञैन्दियविपयवाञ्छायेन मस तथा । पापक्छियाविरमणलक्षणचारित्रसंयुक्त 
दयः । पुनः कथमत आत्मा । तत्वावसायसटिल्हितमूलवन्यः तत्वानां जीवाजी- 

वाश्रववन्धसंवरनिजरामोक्षलक्षणानां सप्तानां तत्वानां पुण्यपापद्रयसंयुक्तनवपदाथानां 
जीवपुद्र टधमाधर्मक्रालक्ाश्चानां पदद्रव्याणं चछटरहितपवास्तिकाय्ानां अवसायः 

२.५ 



२९७४ {व्यनास | 

मेत्रीदयादमदरमागमनिृतानां 
बाहयन्द्ियपरसरवजितमानसानाम् । 

विचाप्रमाप्रहतमोहमहामहाणां 

धैः परापरफरः सरभो नराणाम् ! १४६९ ॥ 
ट्च्छाः फेः कख्यति प्ररुणद्धि वाधाः 

खषटेरसाम्यविभुरभ्युदयादिभियैः । 
ज्योतीषि दूतयति चात्मसमीहितेषु 

धमः स रामेनिधिरस्तु सतां हिताय ॥ १४७ ॥ 

सम्यग्ज्ञानं सं एव सलिल पानीयं संसारतृष्णानिवारक्रत्वात्तेनादित आरोपितो मुङवन्धो 
येनात्मना स तथोक्तः । श्रीदिगम्वराचार्यप्रतीपिरसयुक्तसम्यग्न्नान इयर्थः । पुन 
कथंभृत आत्मा । फलद्रया्थां । खगमोक्षफल्द्रयाक्रष्ी उदधेः । च्पक्रोपमारुकारः ॥ 

मेत्रीयादि । नराणं मनष्याणां धर्मः सुलमः व॒म्रो भवति । कथंमूनो घरमे: । 
प्रराप्ररफटः परं फलं मोक्षः अपरं फलं अभ्युदयलक्षणं सांसारिकं सुखं यन्मादिनि 
परापरफलः । कथंमूतानां नराणां धर्मः सटमो मवतीदयाद--मवीदयादमद्मागम- 

निवरतानाम् म्री च द्द्रेपः, दया च परदितव्रृत्तिः, दमध्र पदद्धियजितेच्ियलयम्, 
रामश्च उत्तमक्षमा, आगमश्च जिनसृत्रम्, अथवा मघ्रीदयादमदयमानां आगमेन प्राघ्या 

निता आनन्द प्राप्ताः उखीभुता चे तं मव्रीदयादमरामागमनिदनास्तेपरां तथोक्तानाम् 1 
पुनः कदन्ञानां नराणां धर्मः सल्मो मवति 1 वाह्यन्दरि्िप्रसरवसिनमानसानाम् बाह्येषु 

स्पश्चरसगन्धरवर्णदाव्दरूपेषु प्द्धियविपरयेषु इद्ियाणां प्रसरः प्रवरनतिस्तेन वाजिनं 

रहितं मानसं चित्त येषांते तधा तपाम् । पनः कीटानां नराणां व्रः चुलमो 

मवति । विवाग्रधाप्र्ेतमोहसदात्रहाणान् विदा स्वस्नप्रमीनयान्त्रं तस्याः प्रभा म. 

टान्म्यि तया प्रह्नो विध्वंसितो मोहः अनमान यणं मदराग्रहा मटापिदाचः ग्रधि 

)न्रक्न्वात् धस्त तेशा तपीम् } स्पच्छटक्मरः;। 

रच्छ इत्यादि ¦ र जगन्प्रनिद्धा घर्मः यान विद्जजनानां हिताय मोक्षावान्नु 

यवतु । लषः । या वर्यः टः पन्वा दुत्रकटत्रेप्नवान्यारोग्याहदि{िः न्वा ठन्द्धाः 

सनोरथान् कट्या परचति या लयः वाधराः यार्ररनानयागन्तृक्रादीनि दःस्रानि 

प्रसणद्ि निपघयति । यी 

विभुः अनुपमसमधः । या वमः व्याति तावाननःपयायादीनि दुनवति मोक्ष 

परयः 44८4 नवा 1111: दवा समाम्य 

दृतान् प्रयाति प्रहिणोलि । रु दृतान्द्विणात । नान्मग्ादितप्र अनन्तज्ञानादि- 
चतुष्टयेषु । क्धमुनो यमः । वधारविदपधतिनिषः सर्मनिधिः धर्मणां सेलयानां 
निधिनिधानं चार्मनिधिः । सप्ठोपमालुद्रारः ॥ 
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देहोपहारकुतयेः खपरोपतापेः 
कृत्वाध्वरेशरमिषं विदलन्मनीषा; | 

धरमैषरिणो य इह केचन मान्यभाज- 
से जातजीवितधियो विषमापिवन्ति ॥ १४८ ॥ 

येऽन्यत्र मन्रमहिमेक्षणसुग्धवोधाः 
रर्वैषिणः पुनरतः चिवतां गृणन्ति । 

ते नावितारणद्शो हषदोऽवरुम्ब्य 

टुष्पारमम्बुधिजरं परिरङ्खयन्ति ॥ १४९ ॥ 
धर्श्रतेरिह परत्र च येऽविचाराः 

संदिद्य तामसदश्चः सतते यतन्ते | 
दुग्धामिधानसमताविल्बुद्धयस्त 

नूनं गवाकेरसपानपरा मवन्तु ॥ १९० ॥ 

देह्योपेति । इद अस्मिन् संसारे ये केचन मान्यभाजो जडखमभावाः कर्मचाण्डाला 
जध्वरेश्वरमिपं करत्वा अध्वरस्य यागस्य इश्वरस्य रदपूजाया मिष च्छ कता विधाय 

धमधिणो धर्मवाञ्छका भवन्ति । कः कृत्या अध्वरेश्वरमिपे कुवन्ति । दटोपटःरछ- 

तपः द्वदानां नरश्रीपशनां अ(उ)प्रहारः शगीरविष्वंसनमसिजला्दिभिः कुतपास्त्- 

यीणि वदवचनानि ददः । कश्मलं रकृत: । खपरोपतापः कथकरापर- 
दुःखहेतुमतः । त पुराः जातनीवितधियः जीवितार्धबुद्रयः विप्रं दालदटं आः 
पिवन्ति आसादयन्ति । कधंभुतास्त पुरुपा: । विदलन्मनीपाः । दुदुद्रय दर्थः । 
र्पक्रोपमा्टक्रारः, दशन्तो वा ॥ 

ये इत्यादि । ये पूपा अन्यत्र सर्वज्ञं वीतराग दद्रा मतान्तरे मच्रमहिमश्षण- 
सग्धवोधाः सन्तः मनच्राणां महिना मादात्स्यं तख रक्षणन अवल्येक्रनेन सुग्धवोधाः 
यअचतुरवुद्धयो मनुष्याः रावैपिणो खदमतानुसारियः पुस्पराः पुनः प्रधात् जआधनादुनन्तरं 
अतः अन्मात् दरात् दवतां मुक्तत्वं वय युक्ता धविघ्याम दति गृणन्ति जनन्तित 
पुरपाः नावितारण्टल्ः नोक्रायां तारणवुद्रुयः द्थृद्ः पापात् अवलन्ट्य गृहीत्वा 
आसद्य दुष्पारे पाररहितं अम्बुधिजलं समुद्रतीयं परिच्द्रयन्ति उत्तरन्ति । दद्रन्ता- 
टक्रारः ॥ 

५ ~ स 

त्रमश्रुतार्त्यपद्् । वनध्ु्तत्रम्नद द दद् न् सतं परत्र = वद्र 

न्ध ये पुसा अवचाराः सदिद्य संदह ला व उमयााप् तानद्य सिः 

युः र्ततिन नेरन्तुर् नन्त द्वाद चन्द् ( पुराः दरप्रामवानस्मनावसनु- 



२७६ काव्यमाला | 

अज्ञ राक्तिरसमथविधेरनिबोध- 
सो चारुचेरियमम् तुदती न किंचित् । 

जन्धद्विहीनहतवाच्छितमानसानां 

दृष्टा न जातु हितवृ्तिरनन्तराया ॥ १५९१ ॥ 

चाव्यौ रुचौ तदुचिताचरणे च नृणां 
दृष्टाथसिद्धिरगदादिनिषेवणेषु । 

तस्मासरापरफर्प्रदधर्मकामा 
सन्तस्लयावगमनीतिपरा वन्तु ॥ १९२ ॥ 

इति धमौसुप्रेक्षा } ११॥ 

द्यः क्षीरनाश्ना समतया साद्दयेन आविल्बुद्धयः अलतुच्छबुद्धयः कदमरमतयः 

नूनं निश्वयेन गवाकैरसपानपराः गोरसे सुरभिदुग्धे अकंरसे मन्दारक्षारे च पानपरा 

भाखादनतत्परा भवन्तु संजायन्ताम् । निषेधाठंकारः ॥ 

अन्ञेयादि ! अन्न ज्ञानदीनख शक्तिश्वारित्रं नक्तं तुदति, असमर्धविभेः चारि- 
ज्रहीनस पुरुपख निवोधो ज्ञानं न किंचिद्धवति, अरुचः सम्यक्तवहीनख तो च शक्ति 
नियोधौ न किंचिद्ध वतः, इयमरचिः तत्वानामधरद्धानं अमू शक्तिनियोधा कर्मतापन्ना 

तुदती व्यथयन्ती वतैते। अमुमेवाथ दश्रन्तेन द्रदवति--अन्धाद्विटीनदतवाञ्छितमा- 

नसानां जातु कदाचित् हितश्रत्तिमेक्षप्रत्रत्तिरनन्तराया निविघ्रा न दृषा न विलो- 
किता । अन्धशक्षुविकलः पुमानद्भिविहदीनः पद्रः पुरुपः हतवाञ्टितमानसः अर्चि 
पुमान् अन्धाद्रिहीनहतवाञ्छितमानसास्तेपां अन्धाद्विदीनदतवाञ्छितमानसानाम् । उ- 

क्तं च---"वनरिखिनि प्रतोऽन्धः संचरन् वादमप्रिद्वितयविकलमृतिरवक्ष्यमाणोऽपि 
पद्रः ! अपि सनयनपादोऽश्रदघानश्च तत्मादगवेगमचरित्रः संयुतेरेव सिद्धिः ॥' द. 

्रन्ताेकारः ॥ 
© = 

चाव्यामित्यादि । चान्यौ सम्यग्ज्ञाने सति शुचौ सम्यग्ददने सति तदुचिताचरणे 

च सम्यक्चारित्रे सति अगदादिनिपेवणेषु अप्रधखादनादिषु नां अर्थतिद्धिः रो- 
गादिविनारः कार्यतिद्िरद्या अवलोकिता कथिता । ओपधमन्रादिकं यदि सम्यग्ना- 

नाति रुचिवलेन च कटुकमप्यापधं पातुमिच्छति तदुचिताचरणे च रुचिवलात् कट 
कमप्योषधं पिवति च तस्य रोगविनायो भवति उघ्मसो भवति तथा सम्यग्दशनचा- 
रितः कर्मरोगसुक्तो मवति । तम्माच्छ्रारणान् परापरणलप्रदधर्मकामा परं फर्टं 

निःश्रेयसं अपरं फर अभ्युदयलक्षणं तं द्रे अपि प्रयच्छति दति परापरफरप्रदः स 
चासो धर्मैः परापरफलप्रदधर्मस्त्य कमोऽभिलपो येषां पुरपाणां ते परापरफलगप्रदधर्म- 
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५।रसागरमिम अमता नितान्तं 

जीवेन मानवभवः समवापि डेवात् । 
तत्रापि यद्धुवनमान्यकुरे प्रसूतिः 

सत्संगतिश्च तदिहान्धकवतेकीयम् ॥ १९६ ॥ 
करच्छरद्नस्पतिगतेश्चयुत एष जीवः 

शरभरेषु कस्मषवशोन पुनः प्रयाति । 
तेभ्यः परस्परविरोधिम्रगपरसूता- 

वसाः पटुपरतिनिभेषु कुमानवेषु ॥ १९४ ॥ 
पसारयच्रमुदयास्तघरीपरीतं 

सातानतामसगुणं भृतमाधितोये 

कामाः सन्तः आसन्नमन्यजीवाः चयावगमनीतिपराः सम्यग्ददोनन्ञानचारिचपरिक्ञानम- 
यतत्परा भवन्तु संजायन्ताम् । दृ्न्तालंकारः ॥ इति वमोनुपेक्षा समाप्ता ॥ 

संसारसागरमिदयादि । संसारसागरं समुद्रं इम प्र्क्चीमूतं चतुयैतिलक्षणं 
भ्रमता पर्टता नितान्तमतिरायेन जीवेनात्मना कर्तृभूतेन मानवभवः कर्यतापन्नो दे 
वात् पुण्यकमादयात् समवापि संप्राप्तः, तत्रापि मानवभव्ऽ्पि सति यद्धुवनमान्यकरटे 
प्रसूृतिमवति द्विजन्रपरतिवणिग्वर्णकुलठे जन्म भवति सन्पेगतिश् भवतति महामुनीनां 

संगमश्व मवति तन् इद अस्मिन् संसारे अन्धक्वतकरीये अन्धक्रव्तेकीयो दृष्टान्त 

य॒था कथिदन्धकः परमान् करतटेन करं तादयन् वर्तेते तस्य करद्रयमध्यवतेकः पक्षि- 

वरिश्चेपः समायाति स तु दुङमस्तथा मानवभवे सत्संगतिदुखमा वतत । उपमाटंकारः ॥ 

छच्छरादिदयादि । एप खानुमतिप्रयक्षीमूतो जीव जात्मा दृच्छरात् कात् 
अनन्तकाल्टुःखानमवितत्वात् वनस्प्रतिर्गतः निमतवान् च्युतो निगमः सन् कल्मपवन्चेन 

पापवद्यौन पुनः पुनरपि वारंवारं श्यदपुं सक्तमदह्ानरकेषुं प्रयाति नारक्पयरायान् गृह्वाति 
तेभ्यः वरभ्रेभ्यः सक्रा्ात् च्नुतः सन् परस्परविरोधिरगग्रसूता अन्योन्यवरिप्रगज- 
न्मनि प्रयाति गन्छति दिहुगनमरगन्याघ्रसुपक्रमाजारञअदिनङ्टरप्रययरदयेनवतंकादिति- 

क्षु उत्रययत । अस्यां मृगव्रतृतः सक्ाक्षान् च्युतः सन् प्रञुप्रतिनिमेषु तियकस- 

टृष्ापु कुमानवघु कुत्सितमनुष्यपु दादाच्र्मशष्कुटीकर्णटम्कर्णकाटमुखद्ुक्ररमु खित 
मुखन्याघ्रमुखविधरन्मुखपकोर्सट्रटिकट्िकमोनमृमिमवुष्येषु रउत्पद्रतं म्टेच्छेपु जा- 
यत । उपमालक्रारः। 

संसास्यन्रपिलयादि । एप जीव इति पूवे क्तमेद ग्रा्यम् । इत्थं अमुना प्रकारेण 
संसारयन््रं संसारवरःं आवादेयते. चाटयेन् । छषेमनं संसारयच््रम् । उदयवारघरीपरी्नं 



२७८ कव्यमाटा 

इत्थं चतुगैतिसरितपरिवतेमध्य- 
मावाहयेत्स्वकतकमफलानि भोक्तम् ॥ १९९ ॥ 

आतङ्करोकमयभोगकरुचयुत्र- 
यैः सदयेन्मनुजजन्म मनोरथाप्तम् । 

नूनं स मस्मकूतधीरिह रलरा्ि- 

मुदीपयेदतनुमोहमलीमसासा ॥ १५६ ॥ 

वाद्य्रपञ्चविमुखस रमोन्मुखस 
भूतानुकम्पनरचः परियतत्ववाचः । 

उद्याश्च सूर्योदया अस्ताश्च सूर्यास्तमनानि उदयाक्तास्त एव॒ घ्रस्यो जल्टिका- 

साभि: परीतं वेष्टितम् ! पनः कथंभूतं संसारयच्म् । सातानतामस्नयुणं सातानः सवि- 

सरसामसः पापसमृटः स एव् गुणो वरलोकभापया वरत्रा यस्मिन् संसारयन्रे तन् 
सातानतामतयुणम् । पुनः कर्थभूतं संसारयच्रप् । आधितोधभरत आधितोयर्मानसीपी- 
डाजटश्रतं पूरितम् । प्रुनरपि कथंभूतम्! चतुगतिसरिम्परिवततमध्यं चनद ता गत्रो 
नारकतियद्मनुष्यदेवगतयस्ता एव सरितो नयस्तासां तायु वा परिवत्॑कारी चक्छवःप- 
रि्रमणकारी मध्यौ यद संसारयच्रल तत्तथोक्तम् । ददटग्विधं सेसारवन्धं रिमर्धमा- 

दाद्येत् खषृतकर्मफ़टानि मोक्तं निजोपराजितपुण्यपापफलानि शखटुःखषूपाणि 

भोक्तमनुभवितुम् । स्पक्रार्क्रार 

आतद्धव्यादि । तद्र रोगश्च, शोकः पश्चात्तापः, मयं च सघ्वादिमीतिः, मो- 
गाश्च कभूरकस्त्रीचन्दनपुष्पवसनाद्यः, कलत्राणि इष्रखियः, पुत्राश सपल्यानि, जतु 

दोकमयभौोगकट्वपृत्रासः करणतामापन्नः क्र्वा यः पुमान् कर्नृभूलो मुजजन्म 
मनुप्यभवं कर्मतापन्नं सेदवत् निमयन् । छर्थनृतं भतुजजन्म । मनारथाप्तं सनोर 
रनेकदोददयाप्त यय्धं स पुमान् नूनं निश्वयेन मसकरृनथीः मनमनिसित्तं ६ आस्मिन् 

सृसारे रसा अनन्यसःणवययु उद्रीएयन् प्रज्दाद्वत् । सय पुमान् क्धमृनः। 

अतनुमोटमदीपसान्मा सतनुर्महान याधम मोहय यल्लानं जष्षनातितका वा इच्छा 
तन मलमसो नटकन्पिनपापनातिकदमरीकरत जान्सा चतन बस्य म सतनुमोदम८- 

मसात्मा । दश्रन्तायक्रार 

वाद्या । दयं प्य्तामुना वाधिः रयव्रयप्रात्तिसव्या रनत्रययोग्यद्य 

पुरुषस्य तस जगन्प्रसिद्राय पदाय नीन्नस्धानाय असु अवतु संजायतान् । कथमृनस 
मन्य । वह्यप्रपयविरुखल वाद्प्रम-या विपयक्पायटिन्तारन्नन्नात् तविसुखन्त परा 
इ्युखस । पुनः कर्थुमूतसय मन्म्य । दमोन्सुखस प्रचामोन्सुखस्य । पुनः क्रधमृनस् 
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परत्यक्मव्रृत्तहृदयस जितेन्द्रियस्य 
मव्यस्य बोधिरियमस्त पदाय तसे ॥ १९७ ॥ 

इति बोध्यनुप्रेक्षा ॥ १२) 

तथा-- 

कृतः कीर्षिज्योत्ल्ाप्रसरदमृतासारसरिटि- 

रयं ब्रह्मस्तम्बो धवरुमवनाभोगसुभगः 

भुजस्तम्भारानादियमपि रमासिन्धुरवधू- 

वशं नीता इष्द्विषदगममङ्खेशधवने ॥ १५८ ॥ 

शकण 

व्यख। भूताङुकम्पनशूचः मूतानां सवैप्राणिनां अचुकस्पने कारुष्यकरणे दयाविधाने रुचिः 

श्रद्वा यस स मूताञुकम्पनरुक् तख भूताुकम्पनर्चः । अपरं कथमूतसख भव्यख । 

प्रियतस्ववाचः प्रियाः कर्णसतयायाः तत्वं परमार्थभूता वाचौ वाण्यो यख से प्रियत- 

त्ववाक् तस्य प्रियतवाचः। मूयोऽपि कथेभूतख भव्यस्य । प्रलक्रशरहृत्तहृदयखं प्रतीचि 

पश्वाज्योपिपि परमात्मखरये प्रवृत्तं अधिष्तं नियुक्तं हदये मनो य्य स प्रत्यक््रवरतत- 

हदयस्तस्य । गुनः कर्थभूतस्य मन्यस्य । जितेन्ियस्य जितानि सखपरेः कृतानि ई- 

न्द्रियाणि स्पदनादीनि येन स जितेन्दरियस्तस्य । जात्यरंकारः, अतिरयाटेकारः इति ॥ 

तैः पजभिर्वत्त्वोध्यनुपर्षा समाप्ता # 

तथा स राजा रहसि एकान्ते तेषां अचिराय वेगेन समाटरूय अकार्य एवं 

वक्षयमाणलक्षणोपलक्षितप्रकारेण अवूतुघद्रोधयामास } कथंमूत रहसि । निवारितनिखि- 

टजनसदति निवारितं निषिद्धं निखिखानां समस्तानां जनानां मच्चिपुरोहितसेनापति- 

ग्रभतीनां लेकानां सदः समदय यत्र रदति तत्तथोक्तं तस्मिन् । स कथंमूतो राजा । 

विदृरितसंसारयुखसंकल्पः विदरिनो दुरीतः परित्यक्तः संसारसुखस्यर सररवनिताचन्दना- 

दिकस्य संकल्पधित्तोत्नतियन स तथोक्तः । स राज्ञः पुनः कथंभूतः । चैतोचिनिधिततपश्- 
॥ ३ 

रणकल्परः चेतति मनसि विनिधितो निणीतस्तपश्ररप्स्य दीक्षायाः कल्पो रचना येन स 

तथा । किं छरन्या पू्ेमवृुघ्त् । दति एवं विचिन्त्य सम्यक विचायं । इतीति । 

किम् । कृत इत्यादि । कीतज्योताप्रसरददत सारसट्दः छता अयं प्र्यक्षीमूतो 

्रहमन्तम्यस्रेलोक्यं धवरखमवनामोगयुसयः कृतः धवलानि उज्ज्वलानि सवनानि 

ग्रहाणि तेपामामोगः परिपूर्णता तन सुभगो मनोद्रः सर्वलोकम्रीतिजनकः कपिरेव 

ज्योन्ा चन्द्रिका तया प्रनरन् व्याप्रवन् सस्रतासारो दमुनव्रष्टिमतस्य मदिः रमैः 

त्वा उज्ज्वलः द्रत दन्यः । नथा ृघरवन संप्रसाद रपद पदगममभःः टम्ना 

गर्विता ये द्िपन्तः चव्रवस्त एवं अगसा शषाः नुःखपल्दायकलात्तपां मः रतखण्ड- 
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छताकान्तारम्यास्तरपरिजनाकीणवसुधा- 
स्तरीध्रप्रास्ादाः कमट्युहृदानन्दितसुवः । 

अरण्यानीरक्ष्मीरिव सुहुरुपाधिसय हृदयं 
परस्थानावापतर्विजयि मवतान्मामकमिदम्' ॥ १५९ ॥ 

दति विचिन्य विदूरितसंसारसुखसंकस्पन्यतोविनिश्चिततपश्चरणकल्पः समा- 
हयाचिराय निवासितिनिखिजनसदसि रहसि मामेवमवृबुधत्--सम- 
स्तशाखरदसोपस्तिपश्वुभुत्स वत्स, इवं हि राज्यरमाभिराितसमाग- 
मापि प्रायो निसगेविनीताचारमपि राजकुमारमभिनवयौवनाङ्गनेव च्छ 
र्यति स॒द्रत्तोपपत्तिषु मनसि, अन्धयति सन्मागद्यनेु लोचनयोः, व- 

करणैः । मुजस्तम्भाखानात् दोदण्डस्तम्मवन्धनात् दयं प्रव्वक्षीभूता रमासिन्धुर- 
वधूरपि रक्ष्मीकरेणुरपि वदां नीता खवर कृता । सपकालकारः ॥ 

खतेद्यादि । इदं प्रत्यक्चीभूतं मामकं मदीयं हृदयं ननः अरण्यानीरमदान्त्यरप्यानि 

उपाधित्य परस्थानावाततेमोक्षम्थानप्राप्तिविजयि जचवन् भवताद्धयाद्धवतु । अरण्यानी 

कथंभूताः । ठताकान्तारम्याः खता वन्या एव् कान्ताः सिवः कोमय्यारीरत्वत्तामीं 

रम्या अतिमनोहराः । पुनः क्रथेभूता अरण्यानी; । तरपरिजनाक्रीर्णवसुधाः तरवो 
क्षास एव परिजनाः कुटुम्बव्गाः दुःखपरितापनिवारक्न्वात्तराकीणी व्याप्ना वमृध्रा 
भूमियोसु वास्तथोक्ताः । अरण्वानीः पुनः कथुभलाः। तर्ीप्रप्रासादाः पवता एवं 

मन्दिरः यासु तास्तथोक्ताः । पुनः क्थमृताः अरप्यानीः। कमल्छटदानन्दितभुवः 

कमल मगास्त एव यदहू्दो मित्राणि पुरतादाध्ितत्वानरानन्दिताः जानन्द् प्रापिता 

रोभिता मुरभूमिर्यसामरण्यानीनः ताम्तथोक्ताः। अरण्यानीः पुनः कथ॑मूताः । लक्ष्मी 
रिव राज्यलक्ष्मीसदराः । त्पकोपमालकारः \ 

सराजामां करं अवृवुध्रन--समस्तव्यादि । दे सममतयाचरटस्योपान्िवे्नट- 

नुमुन्स समस्तानां समग्राणां चलान्नाणां अन्धानां रटरस्यखय गोप्यरवस्य शा उपसि 

रहसयानुशीलनं सुदमहरभ्याससतया पदाला सनोहारिणा वुभन्सा गृद्धमिन्छा सामास 

विचारणा ययम तथोक्तस्तस्य संबोधन टं धाक्त है वन्न 

ह 

1 ५ ॥ पुत्र, दय प्र्यक्ताम्ना 
न्यपि प्राय वाहुदखन 

निखगीविनीताचारमपि खमादेन विनय॒वन्नमपि यजकुमारं राजपुच्र द्यति अ्रथयत्ति। 
कथम् । हि निश्चयेन । फेव छख्यति । अमिनवयावनाद्रनव प्रव्यग्रतारुण्वसंगुक्तनि- 
तम्विनीव । कसिन् छख्यति । मनसि चित्त । कपु छटयति । सदरत्तोपपत्तिषु सदा- 
चाराहीकारेष्रु पुनश्च राज्यरमा किं करोति । सोचनयोमत्रयोविपये अन्धयरति अन्धं 
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धिरयति दितोपदेरेषु श्रवणयोः, निपातयति च नियमेन दुरन्ता 
ता गरसतनसंततिषु । यौवनाविभौवः पुनः क्षाच्पु्राणां भूतावतार इव 
हेतुरात्मविडम्बनख, प्रसवागम इव कारणं मदस्य, उन्मादयोग इव 
प्रसवभूमिरज्ञानविरसितख, मदनकारकोपयोग इव च निदानमनथपर- 
म्परायाः । तदुभयस्याप्युपस्थितस्याज्ग विक्रमतुङ्ग समागमयुखं धमंसहितं 
तथानुमव यथा न भवसि परेषां तदन्तरायविषयः । 

यतः । 

तातस्तावज्डनिधिरभूत्सोदरः कार्कूटः 
कष्णे यस्या प्रणयपरता पङ्कजाते रतिश्च | 

लक्ष्यास्तस्याः सकठनृपतिस्वेरिणीषृत्तिमाजः 
कृ; प्रेमान्धो मवतु कृतधीर्खोकविष्ठविकायाः ॥ १६० ॥ 

करोति । केषु । सन्मागैदरनेषु धर्ममागविलोकनेषु । राज्यरमा पुनश्च किं करोति । 

श्रवणयोः बधिरयति बधिरं करोति मूकं विदधाति । केषु । हितोपदेशेषु प~ 

ध्यवचनेषु । राज्यरमा पुनश्च किं करोति । निपातयति निशितं पातयति । 

चकार उक्तसमुच्यार्थः । कासु । नियमेन निश्चयेन दुरन्ता निरवयानां ताञ्च जग- 

ससिद्रास व्यस्तनसंततिषु दुःसमूरेषु । क्षाच्रपुत्राणां राजपुत्राणां योवनाविभौवः 

पुनः तारुण्यवयश्च आत्मविडम्बनस्य जीवकदर्थनख हेतुः कारणं वर्तते । क इव । 

मूतावतार इव मण्डले परिशाचप्रवेश इव । पुनः कर्थभूतो योवनाविभीवः। मद दपर 

कारणं हेतुः । क दव । प्रसवागम इव मदयपानमिव । योवनाविमवः पुनः कथंभूतः । 

अन्ञानविलसितल मूरसतवत्रद्ेः प्रसवभूमिः उत्पत्तिस्थानम् । क इव । उन्माद्योग इव 

वातटताप्रसङक इव । यौवनाविभौवः पुनः कथंभूतः । अनथैपरम्परायाः कार्यमङ्शरेण्या 

निदानम् । क इव । मदनकारकोपयोग ह्व मद्नकारकाणां मद्नोत्पादक्कोद्रवाणां 

उपयोग इव मोजनमिव । चकार उक्तसमुच्यार्थः । तम्मात् है पुत्र, उमयस्यापि 

राज्यलक्ष्मीयवनाविभविद्रयस्यापि उपस्ितस्य आगतस्य अद्र अहो पुत्रक, अहो विक्र- 

मतु पराक्मोच्रत, समागमसुखं उभयम्रेम राज्यरमायावनागमसृखं घर्मसदिरते तथा 

तेन प्रकारेण स्वे अनुभव खादय । तथा कथम् । यथा त्वं न भवसि परेषां शत्रूणां 

तदन्तरायविपयः राज्यरमायोवनाविभावविप्रगोचरः ॥ 

यतो यस्मात् कारणात् । [तात इत्यादि ।] तस्याः लक्ष्म्याः कः पुमान् कृतघीध- 

नद्धः प्रेमान्धो भवतु ।अपि तुन कथित् । तदाः कस्या स्याः । तावत्ताः पिता 

ङ पञ्च मूरखत्वनिधिरमृद्रभुव । सोदरो ल्घुश्राता कालटः विपे वतैत म्न्य 
ॐ, 

तु्वत॑ते । याः रक्ष्याः कृष्णे श्रीरामेति नारायण माटनहृद्यं च प्रणयपरता नले- 
च 
(1 

+ 

„489 
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यस्मिन्रजः प्रसरति स्खटितादियोचच- 
रान्ध्याद्विव प्रबरता तमसश्चकाम्ि | 

सत्वं तिरोभवति भीतमिवाङ्गजाये- 
स्तदोवनं विनय सजनसंगमेन ॥ १९१ ॥ 

नयविनयचातुरीरुचिरचरित्रपवित्र पुत्र, त्वयि खभावाद्रेव विदूरितागसि 
महामागमनपि न फरंचिदुपदेष्टव्यमसि | यसाद्ारकारुकेटिष्वपि तव 
प्रवृत्तयः केसरिकिशोरकसेव पराक्रमाऋान्तयैरिकरिविदारभूमयः, पयो- 
ध्रसमयसेव रारासारप्रसरसूत्रितसपतरपुरपरासादमेदिनीदर्वाहूसरोदाः, श- 

तात्प वतेते । ययाः लक्ष्याः पङकूनाते कमटे पापरोतपत्नेपुस्ये रतिर्व्वते । चक्रारो 
दोष्राणामुक्तसमुच्यार्भः । कर्थभूतायाः ल्षम्याः 1 नक्रटनरपतिखरिमीव्रत्तिमाजः न- 
कैः समन्तेनरेपतिभी राजभिः सरिणीदरतत पुंधल्याचारो सजत सवते आश्रयति यागा 
सकरखनृपतिखरिणीव्रत्तिमाक् तस्याः । अपरं कथंमूतायाः लयाः । टकविप्राविकायराः 

विघ्रकारिण्याः । हन्वरंकारः ॥ 

यस्मिन्नित्यादि ! टे पत्र, नयुौवनं ननारुण्यं सलनसंगमेन साधुलोक्रमगल्ा 
विनय निगमय । त्वे यक्किचित् यन्मिन् यावन गतिरनः प्रसरति सप्रवःरो भर्वात 
करमादिव | स्खेरितादिव पापं आचारादिष्रं । कथम् । उनैरतिशयेन यन्निन् यावन 

तमसः अज्ञान प्रचलता प्रातं चक्रासि भवति । कस्मादिव । आन्ध्यार्हिवि चदनु 
दीनतादिव । यस्मिन् यावन सत्व प्रसन्ननागुणः तिरोभवति नद्या । किमिव | 
अद्रजाप्नेः कामात्रर्मतिमिव चकरितमिष् । उपमाटंकारः ॥ 

[नयेत्यादि ।] दे नययिनयनातुरीरयचिरचरित्रपयित्र नयथ नमामः अन्या 
यवजनम्, विनयश्च युरुपादपननम् , तयाः नातुमै विचक्नणन्त्रं नया सचिरमनिमनाहरं 

यच्रित्रं सदाचारं क्रिया तेन पत्रित्रः पावनः सतधा नन्य संयोधनंदह तोक । ट 
पुत्र वत्सर, न्वयि मवति विपये समावादव प्रकृ विदृस्मियनि विवानितापमये म. 

दाभागमनसि पुण्यवन्मानसे किंलित्किपपि उपद्म््यं सिश्चपीय नान विदन । दन्दन् 
शिक्षणीर्यं नाति । यस्मात्छारणात् तवे प्रवृ्नयो मवनदरश्तिानि वालप्लके दिवः 
आस्तां तावयावने दिजुक्रालक्रीटाखयि । कथंभूताः प्रवर्तयो वन्त । पराक्तमाक्तः 
न्तवेरिक्रिविदारभूमयः परा्रनेण मिजवटेन आक्ान्ताश्यपिना वैरिकिरिणां य्गजानां 
विहारभूमयः करिधावनधरणयः पयटनभुमयो यानु प्रवृत्तिषु तासलथोक्ताः ! तवे कथमु 
तख । केसरिकिशोरकलेव पश्नाननवालक्रस्येव । पुनः कथनुतान्तव प्रवय: । यारा 
सारमरसुरसूत्रितसपत्नपुरमरासरादमेदिनीयूरवा दु रपररोदाः शरासारथरसरमूचिता आरोपिताः 
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रचन्द्रसेव निखिलजगद्धामधवट्नारन्धयश्चःप्रकाशामृतवरष्टयः, सरफटेग्रहे 
रिव सतपिताथिजनहृदयमनोरथाः, प्रतिपन्नदीक्षितसेव सत्यश्ुचिवचनरच- 
नाप्रपञ्चितयः, प्रथमयुगावतारसेव ध्ममरोस्सवपरायणाः, सुधापयोधरस्येव 
प्रमोदितसकटमुवनमागभुवः । तत्परमेतदेवाशास्मह--मवन्तु श्रीसर- 
स्वतीसमागमानुबन्धीनि सिन्धुसटिखानीव चिरमायूषि, परिपार्यतु भवान्भ- 

सपल्लानां रघ्रृणां पुराणां नगराणां प्रासादानां मन्दिराणां मेदिनीषु भूमिषु दूौडूराणां 
म्ररोहाः प्रादुभावास्तास्तथोक्ताः । तच कथभूतख । पयोधरसमयस्येव जल्दकारुस्येव 
यथा पयोधरसमययय प्रषृत्तयः सराणां जलनाम् । तथा चोक्तम्--“वृवयोडल- 
योश्चेव र्योः श॒षयोस्तथा । अभेदमेव वाञ्छन्ति येऽलंकारविदो बुधाः ॥* आसार 
वेगवद्रूषख प्रसरेण व्याघ्या सूचिताः सपत्नपुरप्रास्रादमेदिनीषु इुवङ्ूरप्रयोदाः शतप- 

यादूरभ्ररोदह्या भवन्ति । पुनः कथंभूतास्तव प्रवृत्तयः । निखिलजगद्धामधवलनारन्ध- 
यदःप्रकालामृतन्रयः निखिलं समग्रं यजगत् त्रैलोक्यं तदेव धाम गृहं तस धव- 
लने उन्वटीकरणे आरब्धा रचिता यश्चःप्रकाश एव अम्रतद्रृष्ियोभिः प्रवृत्तिमिस्तास्- 

थोक्ताः । तव कर्थंभूतख ! शरचन्दरस्येव यथा शरचनद्रख प्रदृत्तयः सर्वैजगद्रूहधवलने 
आरव्धागरतच्रृष्टयो भवन्ति । पुनः कथेभूनास्तव प्रदर्तयः । संतर्पिताथिजनहदयमनो- 
रथाः संतर्पिता सम्यक््रीणिता अ्थिजनानां याचकानां हद्यमनोरथाः चित्तवाञ्छा 
यामिः प्रवरत्तिमिस्तास्थोक्ताः । तव कथंभूतस्य । सखरफलग्रहेरिव कत्पवरक्षस्येव यथा 

कंट्पवरक्षस्य प्रवृत्तयो अ्थिजनहृदयमनोरथान् तर्पयम्ति । पुनः कथंभूतास्तव प्रवृत्तयः । 
सलयद्धचिवचनरचनाप्रपकचित्तयः सति सस्पुरूपे भवं सयं अनृतवनितं वचने तेन 
ट्रचीनि पवित्राणि यानि वचनानि तपरं रचनानां कल्पनानां प्रपत्धिति्विस्तारो यासु 
म्रवत्तिषु तासथोक्ताः । तव कथभूतसय ! प्रतिपत्नदीक्षितखेव अद्गीकरतमहाव्रतख मुने- 

त्तयः सद्यद्चुचिवचनरचनाप्रप्चितयो मवन्ति । पुनः कथभूतासतव म्रव्रततयः । धर्म 

महोत्सवपरायणाः धर्ममहोत्सवेवु प्रजादानादिलक्षणेपु परायण्ास्तत्रास्ताः । तव 

कथंभूतसय । प्रथमयुगावतारस्येव कृतु गप्रथमप्रवेसस्येव । पुनः कथंमूतास्तव प्रद्रृत्तयः । 

प्रमोदितसकलमुवनमागभुवः प्रमोदिता हयं प्रापिताः सक्रलभुवनभागस्य चलो 

कयग्रदेशस सल॑लोकख वा भुवो भूमयो याभिः प्रव्रत्तिभिस्ताः प्रमोदितसकलभुवन- 

भागञुवः । तव कथभूतसय । सुधापयोधरस्येव अगरतमेषस्येव । यद्यपि तव क्िमप्यु- 
पदरष्रव्यं नासि तच्तसात् क्रारणात् परं कवलं एतदव इदमेव वयं आशास्महे 

दा व्रदान् ददामहे-- भवन्तु संजायन्तां धरीसरखतीसमागमाचुवन्धीनि लक्ष्मीसरख- 

तीसमागननवनानि चिरे दीवकराटं तव यायृंपि जीवितच्लाः भवन्तु । कानीव । 
सिन्यनखिलार्नव रसद्रजलर्नाव । इदं प्रदद्षीनतं अद्चपं समग्रं इकावल्यं भुमि- 

मण्डटं सव्रान् पररिपालव्रत स्य शश्च ¦ त, एव ¦ व्रजापतिसि व्रपसराथ इव । कर्थमूतं 



२८४ काव्यमार् | 

जापतिरिव पूवावनीश्वरपरम्परायातपसिपारनोपदेशमशेषमिदमिकावलयम् 9 
विश्रामयतु चासाकमराककारमवनिभारोद्धरणग्रपितमिमं युगधरम्रदेश्म् । 
वयं तु साप्रतं भवद्भजगजारोपितसमस्तसाम्राज्यभाराश्चिरायप्राथितचतुध- 
पुरुषाथंसमथ॑नमनोरथसाराः परवयःपरिणतिदूतीनिवेदितनिसभप्रणयाया- 
सपोवनाश्रमरमायाः समागमावसरव्मानमिवात्मानं कतुमीहामदे । 

यश्चोधरः-समसतमुवनभूपारस्तूयमानकीतिङुख्देवत तात, युक्तम- 
वैतत् । किंतु क्षितिपतिदुतानामखिरमनोरथेषु कामधैनुरषीयं राज्यलक्ष्मी 
सकरदिक्पारकरुक्छाध्यमानपादसेव देव, तातमन्तरेण किमपि युखमुख- 

[7 8 ता त श 

दलावख्यम् । पूवाव नीश्वरपरम्परायातपरिपालनोपदेदाम् परत प्रथम भरतादय अवनी 

शराः प्रथिवीपरतयस्तेषां परम्परया प्रवाहेण आयाताः आगताः परिपाटनस्य रक्षणस्य 
उपदेशः शिक्षा यस्य इखवल्यय तत्तथोक्तम् । इमं प्रल्यक्षीभूतं अस्माकं युगेधरप्रदेशं 
स्कन्धं भवान् विधामयतु विश्वामं प्रापयतु । कथमृतं वुर्गधरप्रदराम् । अरालकाटः 

प्रचुरकाल्पर्यन्तं अवनिभारोद्ररणग्टपि्तं अवनेः प्रथिव्याः भारोद्धरणेन भारोचलनेन 

ग्लपिते श्रान्तम् । वयं तु एते वयं तपोवनाश्रमरमायाः तपोत्रनलक्षम्याः समागमाव- 
सरवरत्मानमिव समागमस अवसरस्तख वत्सं मागे यस्यात्मनः समागमावसरवःमान- 
मिव तथोक्तम् आत्मानं निजचेतनखमभावं कतु विदधातु सराप्रतमिदानीं ईदहामहें 
इच्छाम । इवदशब्द एवमेव । कथंमूता वयम् । भवद्धजगजारोपितसमस्तसा्राज्य- 
भाराः भवतस्तवे भुजो दोर्दण्डः स एव गनो गजेन््रः सर्वभारक्षमत्वात् तस्मिन् 

आरोपितो निवेदितः समस्तसाप्राज्यलय सक्रल्प्रध्वीराज्यस्य मारो मरो यस्तत- 
थोक्ताः । पुनः कथंभूता वयम् । चिराय दीधकाटेन प्रार्थितः याचितः चतुः पुरुपार्था 

मोक्षस्तस्य समर्थन परिपूर्णकारणसय य मनोरथा दोहदानि तः साराः सारीभृना 
वल्वत्तराः । कथंभूतायास्तपोवनाश्रमरमायाः । परंवयःपरिणतिदृ नी निवेदितनिसरम- 
प्रणयाचाः परेव्यसो वार्थस्य परिणतिः प्यायः सव दृती नंदरदहारणी तया 
निवेदितः कथितो निसगप्रणयः खमभावप्रेम वसाः सा तथा तस्याः ॥ 

यदोधसो वते-है समस्तभुवनभुपालत्तूयमानकातिकुलदवत समसभुवनख 
पृथ्वीमण्डलखय भुपाठ राजमिः स्तूयमाना कीरतिकुल्दवता यम्य स॒ तधा तस्य संबोधनं दहे 

समस्तभुवनमूपारस्तृयमानकीतिङ्रल्देवन हे तथोक्त । टे ताते हे पितः । युक्तमधतत् 
एतावता युक्तं न भवति । किंतु क्षितिपतिदतानां राजपुत्राणां असिटमनोरथपु समस्तारा- 

येषु कामघेनुरपि दिव्यगारपि इयं राजरक्ष्मीरपा नापदसंपत् ट सक्रट्दिक्पाठछुलशा 
घ्यमानपादसेव सकः समस्तः दिक्पारङकरै राज्यव्रन्दः श्यध्यमाना स्तूयमाना प्रादसतवा 



२ आश्वासः] यश॒स्िरकचम्पूकाव्यम् । २८५९ 

दयत्यपि पुनः कार्यव्यासङ्घपरम्परामिभदनफर्प्रयुक्तिरिव भुक्तमाहारम- 
तिबहुख्हृदयखेदसुद्रमयति । 

खच्छन्दवृत्तेः रानिरष्टिरेषा सुखोत्सवोपायविधो च विष्टिः | 
केतूद्रतिः केश्मिनोरथानां श्रीः खादिता तातमनथेदेतुः ॥ १६२ ॥ 

विना विनेतारमयं वृथा स्या्यथा गजानां विनयोपदेशः । 
राज्यं तथा राजकुमारकाणां विना विनेतारमिदं वभव ॥ १६३ ॥ 

यख स तथा तख संबोधनं हे तथोक्त । है देव हे राजन् । तातमन्तरेण पितरमन्तरेण 

विना किमपि किंचिदपि सुखं शर्म॑ उत्पादयति जनयलयपि । अपीति संमावनायाम् | 
पुनः कार्यव्यासङ्गपरम्पराभिः कार्यस योऽसौ व्यासङ्गः प्रसङ्गस्तसयय परम्पराः ताभिः 

कृत्वा मदनफलग्रयुक्तिरिव राजफरुमक्चणमिव भुक्तमाहारमाखादितमतिवहुखहद्यखे- 
दम् अतिग्रचुरं यख भवत्येवं उद्मयति बहिनिष्कासयति ॥ 

स्वच्छन्दनरृत्तेरित्यादि } तातं पितरं विना एषा इयं ग्रीरटक्ष्मीरनर्थहेतुदुःख- 
कारणं स्याद्धवेत् । कथंभूता एषा श्रीः । खच्छन्दधृत्तेः खाधीनप्रचतेनसय रानिटष्चिः 

परिपूरण॑रनैश्वरदष्टिः । तथा चोक्तम्--“दशमततीये नवपश्चमे चतुथीष्टमे कल्प्रे च । 
पर्यन्त पाद््रद्धया फलानि चेष प्रयच्छन्ति ॥" पुनः कथंभूता इयं श्री: । सुखोत्सवोपा- 

यविधे च विष्टिः सुखख उत्सवोपायविधाने विष्टिः । सप्तमं करणं सुखक्राये भुनक्तीर्थः । 

तथाः चोक्तम्--कृम्णे च च्रिद्ारात्रौ दिवा सप्तचतुदंशी । चतुध्यंकादशीरा्रेा 
अष्टमी पूणिमा दिवा ॥› कानि तानि सप्त करणानि-- ववं च वाख्वं चेव केलवं तेतलं 
तथा । वथिजं गरं च विषश्च वं करणसप्तकेम् ॥* चत्वारि श्िरक्रणानि । तथा- 
चो क्तम्--्चतुदशी या रदिमिः प्रहीणा तखा विभागे शकुनिद्धितीये । दाद्रयोः 
सश्वतुरद्भिनागे किं सुघ्रमाये प्रतिपदटे च ॥ कथंभूता श्रीः । केछिमनोरथानां केत्- 
दतिः कौीडादोहदानां नवमम्रहयोदयः क्रोडं भनक्तीदर्थरूपकृम् ॥ 

विनेत्यादि } यथा येन प्रकारेण गजानां सिना विनयोपदेरः रिक्षोपदेलो वि 
नेतारं विना दस्िपकां विना व्रेथा स्यानिष्फठो मवेत् । तथां राजकुमारकाणां 

राजपुत्राणां इदं राज्यं विनेतारं पितरं विना व्रथा स्यात् । दृशन्ताट्कारः ॥ 

१. शगृहाधिष्ठितरायैः सक्ालाहशमे तृतीये पादटृष्रया पदयति । नवमपत्रम द्विपाद्- 

ट्वा पयति । चतुरथा्टमे तृतीयपादटश््या परयति । कट्वर सप्तम संपूर्णट्यना (ग 

पयति" दर्थः. 



२८६ काव्यमासा | 

गुरावपितमूभाराः युखं ये न समासते | 
तेषां दिवापि धीव्योसि चिन्ताध्वान्तं विञ्चम्भताम् ॥ १९४ ॥ 

कि च। 
५, ~ ध र ज 

पुत्रास ननु पुण्यकीतनपदं तेऽनध्यजन्मोत्सवा- 
स्ते पुत्राथिजनश्य वं्तिरकरास्ते च धियः केतनम् । 

अदेशलावसरे गुरोरचचराः दिप्याः श्रुताराधने 
[प् मये ऋ, अ ० , 

कोपे सप्रणयाः प्रसादस्मये ये च प्रसनोढयाः |] १६५ ॥ 

निजप्रतापप्रभावसंमावितमर्भुवःखसरयीमहो्याव देव, "आत्मा वै पुत्रः 
इति विदितदाखहदयानां गृहमेधीयानां पुराणपुरुपावगाद्यभेतिद्म् } ददान 

गुरविदयादि। ये रजयुच्राः युर पितरि भपितभूमाराः समारोपितमूमिभाराः 
सुखेन य्था मवद्येवं न समासते न सम्यद्र् तिष्रन्ति। तषां राजपुत्राणां दिवापि दि- 

वरसेऽपि । अपिदाव्दाद्रात्रावपि । धीव्योनि वुद्धयाफाये चिन्ताध्यान्तं जअदयन्धक्रारं 

विजृम्भतां प्रसरतु । रूपकाठ्कारः ॥ 

किच 1 ईपद्रिशेषं वर्णवतीवर्थैः। पुत्रा इव्यादि । त पुत्रा ननु निशनन पुष्य 
अॐतनपद् पवित्रकीतंः स्थानं भवन्ति । त पुत्रा अनध्यजन्मोत्यवाः दुखमजन्मम- 
होत्सवाः भवन्ति । त पुत्राः पुप्रार्थिननश्य पुत्राधिलोकस यशर्तिल्काः कुटमण्डनं 
भवन्ति । त पुत्राः धियो सक्षम्याः क्तनं गृहच भवन्ति! तके । य पुद्राः गुरोः 
पितुर्दशावसरे आद्चकाटे अदुचराः किंकरा भवन्ति । श्रताराधन वास्रान्यानक्ा 

०10 => च् द भवन्ति ~ 4 > 
लिप्याः अन्तवासिना भवन्ति । गुरोः कपर यप्रणयाः र॒न्नद्रा नवन्त । गुरः: प्रनाद्- 

सनच करस्प्यनल्मट प्रननाद्याः त्रन्द् सनख्वतसनध्र सवार्न } रपः टचः | 

समुचयाख्क्रारश् ॥ 
रः [न + च (न ^ म वश्च ~ नजप्रतापत्याद । दे निनप्रतापप्रभावतसतमावितगु्ुवःस्वन्रवरीमदोदावं वम. 

प्रतापय स्रदीयतजराः प्रमावेन माहाः्येन संभाकितो हदयमानाता नमवःन्यः- 
[षे = [ 

मः अधोमध्य चटक मटाद्रात उन्यव 
त न्वत + 

सन न तया तद नवाधित ह् 4 प ह --+ 

| क) 

॥# 3 देव हे राजाधिराज परमाराध्य । आन्मा वंदुत्रःः दति वद् वाक्यमस्ति । पुना > 
निश्चयेन आत्मा वतत दतीटदो गृटमधीयानां गृहस्थानां पतिह्यमनादिवानः वतत । 
कथमूतमतिद्यम् । पुराणपुरुपावगाह्यम् पुराधपुर्पेद् श्रीनारायणन अवाचं मानमायम् । 
कथभूतानां यहमष्यानम् । विदितदयाखरहदयानां विज्ञातवद्यासमर्मणाम् । उकच्य 

उपनिपकत्काण्ड--अथ त्रयो वा यका मनुष्यलोकः पिवृटोको दवल्येकं दति । रद: 



२ आश्वासः यरासिरकचम्पूकाव्यस् । २८७ 

तमन्तरेण को नाम निःश्ेयसधाम परसतपःप्रारम्मावसरः। खकीयवंशाभि- 
रद्धिकषेवादपुतराद्धरमोऽपि नापरः समसि । यतः राखक्रतः पमां प्रसा- 
धितात्मीयान्वयोदयमीमांसं दुरीहितागमाजन्मान्तरसंगमाच्रायते यस्तं पं 
निर्वणयन्ति । 

ततः । 
राज्यसय तपसो वापि देवे भ्रितवति श्रियम् । 
अहं छायेव देवस सहवृत्तिपरायणः ॥ १६६ ॥° 

रयेकताचित्तसंतानसख प्रतिजिक्ञासमानस मे प्रत्यादिर्य त्रिदशैर- 
प्यनुहह्रुनीयव्यापारेण भरक्षेपेण व्याहारव्यवहारमादाय खकीयान्सुक्ति- 

मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन ! कर्मणा पितृलोकः, विया देवलोक्चैलोकयानां 
श्र्रसस्माद्धियां प्रगंसन्ति । है तात, इदानीमधुना तमन्तरेण पुत्रं विनाकोनाम। 
नामेति संभावनायाप्। पर अन्यस्तपःप्रारम्भावसरः । कथमूत स्तपः प्रारम्भावसरः । निशे 
यसाम निवाणस्थानम् । हे तातः पुत्रादपरो धर्मोऽपि न समसि न सम्यग्वतैते। 

क्थमूतप्पुत्रात् । खकीयवंशाभि्रद्धिकषेत्रात् निजान्वयवंडाशक्षामिवधेनमूमिसानात् । 
यतो यस्मात्कारणात् शाचकृतो व्यासवाल्मीकियाज्ञवल्क्यपाराशराद्यो विद्वांसो जन्मा- 

न्तरसंगमात् पुनभवसंगतेयः पुमांसं त्रायते रक्षति तं पुत्रं निवर्णेयन्ति । कथेभूतं पुमांसम् । 
ग्रसाधितात्मी यान्वयोदयमीमांसम् । प्रसाधिता सम्यग्न्ञाता आत्मीयस्य निजस्य अन्वयस्य 

कुट्स उदयस्य मीमांसा विचारणा येन पुंसा स तथा तम् । कथंमूताजन्मान्तरसग- 

मात् । दुरीहितागमात् दुरीदितख दुशे्टितख पापकर्मण आगमो यस्मिन् जन्मान्तर- 

संगमे स तथा तस्मात् ॥ 
ततस्तस्मात् कारणात् । [राज्यस्येति ।] राज्यस्य धियं तपसो वापि भ्रियं देवे 

लयि भितवति आभधितवति सति अदं देवस्य तवे सदव्रत्तिपरायणः सहगमनतः्परो 
भविष्यामि । केव । छायेव तव शरीरस्य दछायासमानः ॥ 

इतीति । इति अमुना प्रकारेण एकताचित्तस॑तानख एकरा्रमनःप्रवरततेः प्रपतिजि- 

लास्मानख प्रतिन्ञां ङवाणल चक्षपेण नत्रोपरिग्थिततरोमराल्या छत्व व्याहार 
व्यवहारं वचनप्रवतनं प्रयादिदय निपिध्य कण्टदेशान्. एकावेटीं आदाय दारविङपं 
गरहन्वा मे मम ववन्ध मे ग्रीवां निचिक्षेप । कथभूतन चरप्नपैण । पिदक्षरपि आक्ततां 
तावन्मनुष्या दैवेरपि अनुख्नीयव्यापारेण अनतिक्रमणीयचेषटटितिन । कण्ट्देदात् 
क्थभूतात्। खकीयादात्मीयात् । पुनः कथमूतात् कण्टदयात् । सुक्तिलक्ष्मीसमाट्द्िना- 

यासात् सुक्तिलक्घम्याः सयुक्तिधियः संवन्ध यत्समाट्द्िनमुपग्रटण तदभ्यासे 
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दसि दिरि निवेरितारोषनरेशररिविरः सपरिवारः समाहय गजवाभिव- 
र्योरथिकरृतवरमुद्धताङ्शमहामात्रं राटिष्ोत्रं च महासाधकरम् “सतिंल- 
रितसुमास्यामपि भवद्धचामुमयनयनेषिषटेः स्वामिहितप्रतिष्ठः सदनी द्व 

मप्याद्य सनाङ्धे देवस्य विज्ञापनीये' इत्या चरत् । 

तावुभावपि तद्रचनात्तथाचयं तत्र परडरामान्वयावकाय उद्धताद्भयम्ता- 

वदेवं मां व्यजिनपत्--ष्देव प्रतापवर्नसेनापतिर्नर्दरान्मयोत्साहिताभिनि- 

दिशि निवेितारोपनरेश्वरदिविरः दिदि दिरि सर्वदिश्चु निवेदितानि उपत्रक्षि- 
तानि अशेषाणां सवेषां नरेश्वराणां राज्ञां रिविराणि सन्यानि येन स तथोक्तः । पुनः 

केथमतः सेनापतिः । सपरिवारः निजपरिवारमदितः । कि क्र्वा पव्मिव्याचरत् | 
उद्धतादुशमदामान्रं उद्रतादृशं नाम महामात्रं गजसनायुसय यादार च अर 
साधनकं समद्रय आकार्य । करथम्तसुद्रतादःयमहामाध्रं उाह्द च । गजवा- 
जिवल्योरयधिकृतवंश्चम् गजवटे अश्रचटे च अधिकारी वेशः दं यख दपम् 

स तथा तम् । कथमूतं उद्रनादरमटामात्रं याद्दान्नं न । मद्पादरच च धानः 
कर्माणं सेनापतिरिलयाचरत् । दतीति किम् । मो उद्धतात्या. मा यदत्र, सवर्य नु 
वाभ्यां उभास्यामपि द्वाभ्यासपरि अतित्वरितमतिदीप्रं उमयनयनदिदः यतव्रत 

दास्रविचक्षणः साप्रुभिः पुरुपः खामिहितप्रतिधः निजसखाभि्ितनािषः नन्वव स 
साधे उन्नीय परीक्ष्य द्रे अपि गनवाजियक्षण आद्र प्रधमं सनः ददस्य यदवरस 

विन्नापनीये निरूपणीय ॥ 

तादरुमावमि उद्रतायचादिदोत्रौी तदरचनान् सेनापव्यादशान्, दथा तेयव प्रद 
आचर्य पू्ाक्तपुरुधः नह परीक्ष्य तत्र द्यो तावत् अनुक्रमम् उदरा यानाम सटः 

मात्रो मां यद्लोधरं व्यजिज्ञपत् विद्धाप्रयामान । कथमन उद्रता दाः । परदुरामन्वयध्य् 
कारः ¦ परदुरामकुलान्पन्न दवय्धः ¦ पव धमति चन्, द दतर, प्रवपरनरपति- 

निदल्ात् देयात् सृरिपरणन् यिदरन्मण्डर्या मन्युखन एवं सिज्ञायय् । द दन्ना । 

पूव एने जगत्प्रतिद्रं कटिदुवपरयाधिपरतिग्रहिनेव्रत्नितपदयवदण्डमप्डन्द्नप्य दक न्मु 
परीक्ष्य कटिटविपरयम्य याऽ्सावरधिपतिः तन ग्रह्टिता प्रथिता या प्र्तिवष वथ श्त 4 

दातव्या वद्ण्डमण्डली दृस्िसमृद्ः तम्या मध्य एकमद्वितीयं सिन्धुर् परीय । कथनं 
सिन्धुरम् । देवस्य तव अनीकिनीतिल्कवट् : 

[1 

सनामण्डलन् । वनः कथमत । सपव 
पादपरक्षालनपूजायोग्यम् । पुम धृमनम । उदयागिरिनासक्र उदय रिति राम यन्य 

स तेधातपरू } कृ भूता सू स्पर्पत् | मतरा उद्धताःदान गुमराजमुस्त्ान्यां न मुम्सु- 

ल्येन च राजमुख्येन च उत्साहितामिनिवरेया उदयनं प्रापितामिप्राचाः । पुनः कवमृत्य 
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वेसा गुरराजखख्याभ्यामिमचारियाङ्ञवस्कयताद्धङ्निरनारदराजपएुत्रगोतमा- 
दिमहाुनिपरणीतमतङ्गजेतिद्यावगाहसमीहमानमनःप्रचारा अतीतपरमेरघ- 
सादासादितवीराग्रृतगणाधिपत्यसत्कारा विदितनिरवदोषनिषत्सूरिपरिषदेव- 

स्यानीकरिनीतिरुकबरै प्याह कलिङ्गविषयाधिपतिप्रहितप्रतिवषैदेयवेदण्डम- 

ण्डलीमध्ये सिन्धुरमेकमुदयगिरिनामकं परीक्ष्य मन्सुखेनेवं विज्ञापयति- 

तथा हि--करिङ्गजं वनेन, कुखेनेरवणम् ,पमं प्रचारेण, देरेन साधारणम्, 

मूरिपरिषत् । इमचारियान्नवल्क्यवाद्रलिनरनारदराजपुत्रगोतमादिमहामुनिभणीतमतद्ग- 
जतिद्यावगाहसमीहमानमनःम्रचारया इभचारी च याज्वच्स्यवाद्वटिश्च नरश्च नारद्श्व 

राजपुत्रश्च गोतमश्च इभवारियाज्ञवल्क्यवाद्लिनरनारदराजपुत्रगोतमाः ते आदिर्यैषां 

ग्यीदीनां महामुनीनां तेः प्रणीतानि यानि मतद्रजेति्यानि गजपरीक्षाशाल्नाणि तेषामवः 

गाहेन प्रहितपाठिताभ्यासेन समीहमानः प्रवततैमारो मनःप्रचारधित्तव्यापारो यस्या- 

मूरिपरिषदः सा तथोक्ता! सूरिपरिषत्पुनः कर्थेभूता । अतीतपरमेश्वरप्रसादासादित- 
वीरा अतीतपरमेश्वरसख यशोधमहाराजसय प्रसादेन आसादिताः प्राप्ताः वीरा वीरगणा 
ह सिचिष्षादायिनो यया सा तथा । पुनः कथंभूता सूरिपरिषत्। अस्रतगणाधिपलसत्कारा 

अच्रतगणायिपद्यसय देसि(वियस्य] सत्कारः सन्मानो यस्याः सा तथा 1 पुनः कथंभूता 
सूरिपरिषत् ) विदितनिरवद्योपनिषत् विदिता विन्नाता निरवद्या नि्द्षा उपनिपदधि- 
करणं क्रतं यया सा तथोक्ता ॥ 

तथादि 1 उद्धता्रुबस्तदेवं विन्नापयति--कलिङ्गजल्यादि । कलि द्जं वनन । 
वनन कृत्वा कचिङ्गजं सिन्धरुरं विज्ञाप्रयति । विशेषणवृ तीया । उक्तं च-“उत्कलानां च 
दलस्य दक्षिभद्या्णवस्य च । सद्य चव विन्ध्यस्य मध्ये काटिद्रजं वनम् ॥ तथा 
च--“कुलजातिवयारूपश्वारवर्प्मवबलायुषाम् । स्ग्रचारसंस्यानदेश्लक्षणरंटसा ॥ एषां 
चतुर्दशानां तु यो गुणानां समाश्रयः । स राज्ञो यागनागः स्याद्धुरिभूतिसमृद्धये ॥° तथा 
--"कालिद्गजा गजाः श्रेष्ठाः? इति वचनात् । कथंभूतं सिन्धरुरम् । कटेन एरावणगजः । 

श्ुतवमे{ भवति स पेरावणगजङुर उच्यतं ¦ ष्टरि) दयामवणे। वा कालो वा व्य- 
्तव्णे छः । ह्रितः कुमुदाभो वा कुल्वर्णः समुच्यते ।" समं प्रचारेण । गिरिनदीनां 

प्रचारेषु समप्रचारस्तसव प्रशस्ता । तदाह--भमिधश्रोवा भिरिचारी वा कलिद्षक्रार- 
जानिकः । साप्विको मद्रजातिश्च स तच्वात्कादिभिः युमः । इ्येतेखक्षणर्युक्तं याग- 

ताग प्रचक्षत ॥° ददन साधारणम्। -अनृपजाद्रटयुणः नमं साधारणः स्प्रुतः 1 जल- 

१. '्वाहछिः ख. 
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भद्रं जन्मना, संस्थानेन समसंवद्धम्. उस्मेधायामपृरिणाहेः सममृविभक्तस- 

पेकायम् , आयुषा द्रादस्रापि दशा मुञ्चानम्. अङ्गेन खायतव्यायतच्छ- 

विम्, आङंसनीयं वर्णप्रमाच्छायारसपत्तिमिः, कल्याणमाचारयीटशोमाधे- 

; प्ररासतं रक्चणव्यञ्जनाभ्याम् , उत्तमं वल्वरप्मवयोजतरः, बादरं संबन्धि- 

मरायेऽपि देशे प्रवतते, निर्जव्देशेऽपि प्रवर्धते स साधारणः कथ्यते । भद्रे जन्मना । 
जादा कृत्वा भद्रं विज्ञापयति । संस्थानेन समपंवद्म् । उस्मेधायामपरिणादः समन- 
विभक्त्वेकायम् । समेन संस्थानेन सुष्ट विभक्तौ विभागीकृतः सवेकायः शरीरं यल 

स तम्। समचतुरचसंस्थानेन संबद्रूदारीरमि्थेः । उत्तेध ऊष्यता, आयामो दीघता, 

परिणाहो व्रत्तता, पएतेयणः समसंबद्रङरीरम् । आयुषा द्वादयापि ददा भु जानम् । 
दरावाधिकी एकाददा ईदी दाददापि दशाः भुजान जीवन्तम् । सपरन खायटव्याय- 

तच्छविम् । खायता ऊर्ध्वदृ्तिरहिता व्यायता तिर्थग्वदिरटिता हछविस्यचा यस्स 

तथा तं विज्ञापवति । आदोसनीयं बर्णप्रभाच्छायासेपत्तिभिः ! यारंसनीयः वर्णः पुत्रा 

लक्षणः प्रमा कान्तिद्द्यया पाथिवी आप्या तजसी नात्रा अन्यतमा वर्मते भिस 
पयति । कल्याणं युम विन्ञापयति । (रै: ।] आचाररील्गोभवदिनः जावारः का 

यगतः शीरं सनोगत लोमा शरीरोपचयशोभा शरीरोपचयविशेपः । सा याभा 
सप्तधा मवति । तदुक्तम्-सालोहिता प्रतिच्छन्ना तृतीया प्षटेपना । मकरा 
चतुर्थी स्यात्पजमी समतव्पता ¦ व्यतिक्णा च प्री स्यान् द्रोणिका सपर 

स्ता ॥" सप्तशोमायु मध्ये प्रेयसी चतु्थीं--व्चतुर्ध योभवरा नुक्तं मदनुद्रक्षमा 
गजः ।* इति वचनात् । आवेदितं अर्थवेदिता तराचारयीटयोभवेदिः कृन्वा । 
प्रास्तं लक्षणव्यत्रनाम्याम् । प्रशस्तं विज्ञापयति । काभ्याम् । रक्नणव्यत्रनाभ्यरास् } 

तदुक्तम--"लश्रणं जन्मसंवरन्धमाजीवादिति निध्ितम् । प्रश्रा्राफं व्रजन्तु त- 
सरनमिति स्यतम् ॥* अथवा कररदनादिकं सण विन्दुनखस्तिकादिक् व्य्रनम्। उत्तम् 

विज्ञापयति । केः । वट्वष्मवयाजपः क्रत्वा । वटमध्वगमनन्तम्भप्रमद्नभारारोपणश्चम- 

णलक्षणम्, वर्म दारीरं सप्नोत्तेन वावामदशपरिणादलक्षणप्रमाणम्, वयस्रयोविदानर्व- 
पाणामृरध्वमापष्ठिम्, जवो भद्रस्यायसुत्तमः ददाधनुन्यवदहितं दीरपनारादरनु्मध्य यदि 

गृह्वीयात् तेवस्वप्मदयोजवः 1 तदुक्तम्--ववीध्यादी दश सप्र पञ्च पुस्पं करन्वा पदाभ्य- 

न्तरे भद्रामन्दमरगानवेति गमिनाजीवेनोच्छिताः (१) ) पजारत्पद् एवे ननदृशतं 

साधं पदानां इते गृह्वीवुः खनवक्तमोक्तधनुषा वंयो निदेशादगन् ॥ वदाभिघनरनु- 

पीटर्थः । ब्राह्म संवन्धिलक्षणन । व्राद्यं व्रह्मदवतसंबन्धिरक्षणन वाद्य विन्लापयति | 
तदुक्तम्--"नयु विन्दुखदन्तेयु कुशातलनिमच्छविः । चारुटष्टि्वमन्येक्षो ताश: सवा- 

१, विः क, >. "गञनेन उच्थिताः कः, ३. "मिते सादः क. 
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लक्षणेन, मवन्तमिवानवयैगेतिरूपस्वस्वरानुकरैः प्रियालोकम्, वरिनायक- 
मिव प्रथुपरिपूणीयतमुखम् , अशोकपुष्पमिवारुणं तालुनि, कमरुकोरामिव 
रोणप्रकाशमन्तरासे, पीनोपचितकायमुरोमणिविक्षोमकटकपोकसक्रघु, 
अनु्नतानवनतसुप्रमाणकरुम्मम्, ऋलुपूणेहसकन्धरम्, अशिनीरघनदी- 
धतिग्धकेशपेशटम् , समसूद्रतव्यूढमसतकपिण्डम् , अनस्पाप्ननावकाशम् , 
आरोपितका्ंकाकारपरिणतानुरव्चम्, अजकुक्षिम्, अनुपदिग्धपेचकम्, 

साधनः" मवन्तमिवानवयैशतिरूपसत्वस्रानूकैः प्रियालोकम् । भवन्तमिव त्वत्सदृशं 
प्रियालोक प्रियदशचैनं विन्ञापयति। कैः कृत्वा । गतिरूपसत्वस्वरानूकैः गति्मूजवाजिशादू- 
लादीनाम् , रूपं देवमसुष्यविद्याधरादीनाम्, सवं मनुष्ययक्षगन्धर्वादीनाम्, खरो जी- 
मूतदङ्घादीनां अनूकं अनूकयेति । सदशतामिति यावत् । अनूकरब्दो गलयादीनां म्रत्ये- 
कमपि संबन्धनीयः । गतिश्च रूपं च सत्वे च खरश्च गतिरूपसत्वखरास्तेषामनूक्रः 
साद्य: । क्थमूतैमलयादीनां सादद्यैः । अनवयेनिदोषैः । पुनः कथंभूतं विज्ञापयति । 
विनायकमिव प्रधुपरिपूणीयतमुखम्। पृथु वि्तीणे परिपूर्णं संपूण आयतं दीभै मुखं यद्य 
स तथा तं विघ्राजमिव । पुनः कथंभूतम् । अश्चोकपुष्पमिवारुणं तानि । ताट्धनि 

ताटधविपये अरुणमव्यक्तरागम् । किमिव । अशोकपुष्पमिव यथा अश्चोकपुष्पं 

अरुणं भवति । पुन कथंभूतम् । कमल्कोशमिव शओणप्रकाशमन्तरास्ये । अन्तरास्ये 

मुखमध्ये रोणप्रकाशं कोकनदच्छविम् । किमिव । कमलकोशमिव पद्मगममिव । 

पुनः कर्थभूतम् । पीनोपचितकायमुयोमणिविक्षोभकटककपोलछक्रघ । उरोमणि हृदयं 

विक्षोभकटकः श्रोणिफलके कपोल गण्डस्थले च्कणी ओष्टप्रान्तौ तानि तेषु 
पीनोपचितकायं स्थृल्बरद्रशरीरम् । पुनः क्थभूतम् । अनुच्रतानवनतसुममाणकृम्भम् । 

न उन्नत अल्युचौ न अवनतो नीचस्तरो सुप्रमाणो उत्तमखीसनाकारो कुम्मो शिरसः 
पिण्ड यस्य मस तथातम् । पुनः कर्थमुतम् । ऋजुपूर्णहसखकन्धरम् । ऋलजुरवक्रा पूर्ण 

मांसला हला अदीघा कन्धरा ग्रीवा यस्स तथा तम् । पुनः कथंभूतम् । अटि- 
नीलख्नदीधसनिग्धकरद्यपरखत् । अलिवद्धमरवन्रीलाः कृष्णवर्णा घना अविरखा दीघा अ- 

तन्वा निग्धाः कान्तिमन्तो ये केशस्तेः पशस अतिमनोटरस्तम् । पुनः कथंमूतम् । 
समपूद्रतेव्यृहमसकरपिण्डम्। समः अव्यक्तः युष अतिशयेन उद्रतः प्रादुभतो व्यूढो नि- 
विडो मस्तकपिण्डः यद सर तम् । पुनः कथमूतम्। अनल्पास्नावकारम्। अनल्प बहे 
दासनस्य प्र्रदेदास्य अवकाशः संमिति्यखय स तथा तम् 1 पुनः कथमूतम् । आरोपित- 
कायुकाकारपरिणतानुरवंशम् । आरोपितं सप्रयतरं यत् कायुकं घरनुस्लदाक्रारेण परिणनः 

परयायं गतो अनुवंदाः अनुक्रमेण वेशः पृष्टं यस्य स तथा तम् । पुनः कथभतम् । 
अजकुश्षिम् । अजस्येव दछागस्येव उभयपार्श्र॑योरतनतः कृक्षिरुदरं यस्य स तथा 
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ईषससंवतकोत्रतभूमिदेदस्पिगोलङ्ल्वालधिम्, अभिव्यक्तोभयपुष्करम् , 

व्राहजघनापरम्. आग्रपहवमंकारकोचम्, अतीव नुप्रतिषिेः ममुदरकर- 
मक्रतिभिर्गा्रापरतकेः पातारुतरं निपतन्तीमुद्धरन्तमिव भद्विनीम्, उत्म- 
पद्विरषटमीदिमांदनिमसनिपिषटश्िषटविदतिनखमयखपरगेदयवनसरमि वि- 

नम्ममाणस तव योदमस्य मृणाटजाटानीव परिकव्पयन्तम् . आनुपू 

वीप्रधुवृत्तायतकोमराभोगेन मविप्यदनेकजन्यजयादशरंखाभिरिवि कर्तिभि- 

तम् । पुनः कथंभूतम् । अनुपदिग्व्रपचक्नम् । अस्थृलुच्छवृलम्, } पुमः कमलम् । 

दृपत्सेवर्तको ् रतमूभिदेरस्पधिगोलाखवाय्चिम् । दृव्न्पनान्ः संवत॑कं वाखि्रदरयय 
उन्नत उन्मा नृमिदशस्पदाः गसः टन ्रपभपुच्छवत् वाटि पुन यम्यम् तधा 

तम् । पुनः कर्थभूतम्। अभिन्यक्तोमयपुष्करम् । अभिव्यक्त प्रकटे उने यथःनोध्य- 

संवगन्धना पुच्कर युण्डात्रभाय चस्य स तथा । पुनः कथमूनम् । वरादद्घ्रनापरम् । 
वराद अरण्यद्युकरसख जघनवत् कस्यग्रभागनन् अप्रं पथमद्रया यद सल््धा 

तम् । पुनः कर्थमूनम् । आस्रपद्रवनंक्रसकोतत् । याम्य नहकारस पयं मरच्रःद- 

स्तेन संकाशः सद्यः कोशो मद् यन्म न्धा नम् । निन्नुरे कि ननम । सतीष् 

सुप्रतिषटितः समुद्रदटुमष्रतिभिगीत्रापरतटः पःताटतन् निपरन्तीसुद्ररन्यसिन सदिर्याम। 

गाचरापरतरः गाच्रं अग्रकायो अप्रं पश्राःकायन्तयास्तलान्यधःरीरःनि सान्रापरः- 

लानितः छवा मदिना पृध्वी उद्भरन्तमिव। मदिनी करं अर्वन्तम् । पानः दन निप 
१ ८ मे 

तन्तीं रसातटे निमनन्तीम् । कथमूतगाव्रापरनटः । अनीव सुपति: यसप्निदायन 

निश्चयः । पुनः कृथमूतः । ममुद्रनूमान्मनानः समुदः करण्टविदयः नुमः कनदपस्यया- 

रिव आक्रतिराकरारो येषां गात्रापरनटानां नानि ससुदरदमादतीनि 4: 

कुवन्ते विद्ापयात । उन्मर्पाद्रषमाहिनदनिमननिनि दावा सममनयप्र तः 

सनसुर्ि विजम्ममाणस्य तत यरदादगस्य नण्दनस्धायाव पर रन्न | ~व 

यराोदसस्य मवतः पुम्ययुपानुर्ातनननच्छ्दप्िमा पटमादाय पिनाक न्दम 

परिकलत्पयन्तामव भन्तणाभरमुपट्(कयन्दमिव्। पधि तुचापरस त्त यसाम | युतरनसेरामसि 

विजम्भमाणल मुवनसरति चलक्यसरावरे विजन्ममाणसय विचयः धसान (वास 
प्रयरतः। व्वाप्रवानस्यरखभरः | करः न्वा म्रणाटजालानि परिद्धन्पयन्तम् । भवयम(मः 
टना अधचन्दरेण निभाः सदाः दुनविष्ठः निश्रखयस्तयतं धिषाः परस्परे संदा 

विशतिद्धिदशपरिमाणा ये नखाः कामादुशास्तपां मनूखाः क्रिरणासन णच् प्रौटा 

अद्करास्ते तथा तः । कथंभूतः नखमनृखग्ररोहः । उन्तपद्धिरध्य मच्छ: । पुनश 

किं इवेन्तं विज्ञापयति । आनुपूर्वाप्धुक्र्तायतक्रामलमोरन यविष्यदनकञन्यनयादश- 

५ 
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शिद्रहिभिरल्क्ृतेन युश्रोतप्ता मरदुदीरषवि्ठताङ्कणिना करेणसुहुयंहरित- 
स्ततो विनिकीरणर्वमथुपाथःरीकरैदिक्पारपुरपुरंभीणां पट्बन्धावषरेऽसि- 
न्मुक्ताफरोपायनानीव दि्न्तम्, अनवरतसुच्छरुता मल्यजागुरुसते- 
जकेतकोत्पलकुसुदमोदक्षवादिना मदवदनपौरभेण भवदैशव्यदरोनाश- 

रेखाभिरिव कतिभिधिद्रलिभिरलुछृतेन सुश्रोतस्रा खडदुदीषेविषताङइ़लिना करेण युह- 
सुहुरितसतो विनिकैणेवंमधुपाथःसी कररदिक्पाल्पुरंप्रीणां पष्टवन्धावसरेऽसिन्मुक्ता- 
फरोपायनानीव दिशन्तम्, अस्िन्प्रयक्षीभूते पद्वन्धावसरे राज्यप्रवन्धसमये दि- 
कपारपुरपुरप्रीणां इन्द्रादि दिक्पाखनां पुराणां नगराणां पुरप्रीणां कमनीयकामिनीनां 
सक्ताफलो पायनानि रोौक्तिकफेयग्राशतानि दिरन्तमपयन्तमिवे । कैः कृता सुक्ताफ- 

ठोपायनानि दिशन्तम् । वमथुपाधःरीकेरेरुद्वारजक्कणेः । क्थभूतेवमथुपाथःकीकैरेः । 
करेण युण्डादण्डेन सुहुसुहुवसेवारं इतस्ततो यत्र तच विनिकीभैर्विनिक्षिततैः । कथ- 
भृतेन करेण 1 आसुपूर्व््दरत्तायतकोमसभोगेन आनुपूव्य अनुक्रमेण प्रधः स्थो 
तत्तो व्ुलाकारः आयतो दीधः कोमलः सुकुमारः आमोगः परिपूर्णता यस्य करस्य 
स तथा तेन । पुनः कथंभूतेन करेण । कतिभिधित्कियल्ममाणाभि्वैठिभिः खकरसंको- 
चरेखाभिरलंदछतेन शोभितेन । कथंभूताभिर्वटिभिः । भविष्यदनेक्जन्यजयादेशरेखा- 

मिरिव भविष्यन्ति अनागतानि अनेकानि वद्रूनि जन्यानि संग्रामास्तेषु जयसख बि- 
प्रात्तिरदेशसख कथनसख रेखाभिरिव गणनाराजिभिरिवे । पुनः कथंभूतेन करेण । 

सुश्रोतसा सुष्रं योभनं श्रोत्र मद्ग्वाद्यो यस्य स छुश्रोतास्तेन । पुनः कथंभूतेन करेण । 
म्रटुदी्विस्तृ(ख)ताद्रुलिना खदु कोमलं दीघौ छम्भायमाना विस्तृता विस्तारे 
प्रापिता सद्भल्यौ यस्स तेन । पनः कि कुर्वन्तं विज्ञापयति । अनवरतमुच्छलता सल- 

यजागुरसरोजकेतकोपच्करुमुदामोदसंवादिना मद्वदनसौरमेण भवदेश्वर्यददनाश- 

यावतीणानामम्वरचरकुमारक्राणामघमिवोत्क्िपन्तम् । मदवदनसारभेण मदेनोपलक्षित 

नं सुखं तम्य सं(रभेण परिमटेन अम्बरचरकुमारक्णां देववियाधरपुत्राणां सर्धं 
पूना द्व समुदायमुच्किपन्नमिव उन्मुखन्तमिव । कृथंभूतानामम्वरचरकुमारकाणाम् । 
लवद्श्वयेद्दनाश्चयावतीणानाम् मवतस्तव पश्य प्रभुत्वं तख दशनारायेन अवटो- 
करनमनसा अवती्णानासागतानाम् । कथंभूतेन मदवदनसारमेण । अनवरतं निरन्तरं 

उच्छटता आचक्रादो उत्पतता । अपरं कथंभूतन मदवद्नसारभण । म्य जागुरससे- 
जकेतकोत्पस्छमुदामोदमंवादिना मल्यजं गन्पसारम् । चन्दनमिति यावत् । अगुरः 
करमिनगवम, काकतुण्डं सोहम् । राजाहमिति यावत् । सरोजानि कमलनि, केतकानि 
केत पुष्पाणि, उत्पयानि कुमुदानि, करवाणि । श्र॑तोत्लानि इति यावन् । तावत्तेषामामोदं 
परिमलं संवरदयनुकरोघ्युपमां घरतीत्यवगील तत्तथोक्तं तेन॒ । पुनश्च कि ढुर्वन्तम् | 

ह 
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यावतीर्णानामस्बरचरकरमारकाणामषमिवोक्छिपन्तम्, अम्मोधरगन्मीरमधरु- 

रध्वनिना व्ंहितेन सक्रख्यागनागसाध्रनाधिपत्यमिवात्मनि पिनिव्दय- 

न्तम्, अरारपक्ष्षणः र्थिरप्रमन्नायतव्यक्तरक्तृ्क्र'णदष्टिमागन्य मणि- 

र्चो लोचनयुगल्स्यारविन्दपरागपि ृद्धरपाङ्पातः क्रकुबरद्भनानु पिष्टातक- 

चूरणमिव किरन्तम्, मनाग्दक्षिणोनतेन ताप्नचृलटलययाभिना मममुजान- 

मधुपसनिकाशदरनद्वितयेन विंद्रानमिव नाकल्नौकावलेोकनकृनृहसिन्यास्व- 

अम्भोधरगम्मीरमधुरध्वनिना वरदितेन सकटयागनायसाघनाधिपल्यमि वात्मनि विनितरेद्- 
यन्तम् । वृहितेन गर्जितेन कृत्वा सकल्यागनागनाधरनाधिपद्य स्यानं समन्नानां चाग. 
नागसाथनानां पदयोग्यगजसन्यानां आधिपं प्रमृलं वआान्मनि स्यन् वतिवदयननं 
सूचयन्तमिव । क्ंवियिष्टन नुदधितन । अम्भोधरनन्नीरसुरध्वतना अन्नोधररस्य 
जक्यरस्येव गन्भीरः धलभस्पशा मद्रः कपानूप्रायो ध्वनिः सच्धो यन्य वदनस्य 

तत्तथा तेन 1 प्रनः छि कुर्वन्तम् । वरालपद्यणः म्थिरपरसन्नायनन्यसर्सद् दष 

द्रिमागम्य मभिरुचो रौचनयुगटमस्यारयिन्द्रपरागपिदरपा- पनः कदवतसामु पिया 

तकचूर्णमिव द्िरन्तम् । लाचननुगल्लय अपापाः कदा्नदपरमः कमवदुरःन् 

दिग्वनिनाम् पिद्यतकचृष्या पटवासनृत्र किनन्नमिव। दि लमगपादवाःः । अर 
विन्दपरागपि द्रः अरविन्दस्य कमलल पराम रननदन विरयाराचनःनतः । 

लक्षणस्य लचनय्रुगट्ल । अराटपक्ष्मणः पनानि-धनन्रसोम्परः | 

नयुगलस्य । स्थिरप्रसन्नायतव्यक्तरक्तयुककष्णरमागन्य स्विस नियः प्रम सय 
आयना दीप्राव्यक्ताः स्फुटतरा रक्ताः ठोहिताः दुष उन्य्वलाः षणा वस्मायन र 

रष्टिमाया अवलोकनप्रदला यस्य टोचननुगलस्य नलो तम्य । पनः कलन 

हि 1. ष्व ल. 

लोचननुगल्ला । नणिरचः दकुष्णरकतजयः : पुनय द्वि द्वप निनय 
ति। मनाग्दध्चिणात्रतने ताम्र र्नटशश्पराोमना नमन जानसि प 001 

विदधानमिव नाक्लास्लव्रस कनदु नृदत्दन्यास््वन्तः सोपारनासम । समनम् 

सन्रक्शट्यनादतयन सृत रा[लनपरिमार निः म रत 44. मदम 

कादं क्षद्रवण त्च दयानद्रितयं दृन्नमुसधुयद नन नयान्न दुन्या नादन 
क्रावलोकनटतृद्टिन्याः नालो चलोकन्तस्यावला न रीर षय (वन 

विदयते चस्याः सा नथा तस्यस्त्वन्द्ानः सोःपानमाग लारहममाय विदनरःननं 
चयन्तामेव् । क्रथमूतन दद्यनद्रिनयन । मनाग्दुिपाततन मनात टत् पसिपकाः 

उन्नतं मनाग्दक्षिणोन्रते तन । तथा चाक्तम--दलिमातन मन्यन्त चव. दोद्रन | 
यचेमा्रोन्नते केचित्तथा वामोत्रन्ं विदुः ॥` पुनरपरं कथमनेन दृयानद्िनयेन । नमन 

1 

रदरोपेभिना ता्रचूलः ककरुटस्तस्य दलं चरणयोः पशरादुदिसद्तू उपश्ोमते स- 
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त्कीतः सोपानमागम्, जभिराततप्ररम्बवहल्सुकरारोदयेन कणेतार्द्रयेनो- 
चवटुन्दुभना नादामव पुनरूक्तयन्तम्, उदग्रतया च खवेयन्तामिवे धरणधर- 
> ओ च ~ | हा ^~ ^ च, 
विराण, समन्तास्मप्राद्धः रखतीहाप्तापहासिमिर्देहग्रभापयरैः सकोयज्ञ- 

(न र् [नन ४) [क ८. ष # त अ य 

रीरध्चिताया वीरश्रियः पयन्तेषु पितसरसिर्टोपहारमिव संपादयन्तम् , अन्त- 
4 च् ल राङ्क [ यः 0 [क् त ^. 4 [क सू 

र२न्तर्ाघ्वजरान्चचक्रस्सस्तकनन्यावतावन्यासामः प्रदाक्षणावतव्रात्ताभः सु- 
#५ स्व (ओ ध् ङ्ज ~ न म् [भ श्च (~ (अ मर म् अ 

ध्ममुखस्लिग्धाङ्गजराजिभिरणुतरविन्दुमाखाभिश्च निवितोचितम्रतीकम्, ज- 
<> नः प 3 च ४ क = ~ ख] ५ (9) व्य र दतात्सवेप्तपयामिव विजयलरक्ष्मीनिवासम्, एवमन्येरपि बहख्पिषुरव्यक्तप्त- 

मव् रमनोहारिभिमानोन्मानपमाणप्रमन्वितेश्चतर्विधेरपि प्रद ररचूनानातार्- 

जत शइ्येवंशीटं तत्तथोक्तं तेन । पुनश्च किं कुर्वन्तं विज्ञापयति । असिराततग्ररम्यवेह- 

टसुक्रुमारोदयेन कर्णतारद्रयेनोयावदुन्दुमीनां नादविव पुनरुक्त यन्तम् । कर्ण॑ताल्द्रयेन 
ताडपच्राक्रारकर्णद्रितयेन कृत्वा उ्ावदुन्दुभीनां आनन्दभरीणां नादं ध्वनि पुनरुक्त- 
यन्तमिव द्वियुणीश्क्वन्तभिव । संताडनवद्यात् ध्वनिरुत्पद्यते । कथंभूतेन कर्ण॑तालद्रयेन । 

मसिराततप्रलम्बवहटघुकमासोदयेन न सिराभिस्ततो (अद््टसाभिन्यप्ते यः) असिरात- 

प्रलम्बो दीघतये बदलो विस्तीर्णः सुकृमारः सुक्रोमल उदयो यल कर्णतालद्रयस्य तत्त- 

परोक्तं तन । पनः फ कुचन्तम् । उदग्रतयाउद्रततया धरणिधरशिखराणि पर्वेतशद्राणि 

सर्वयन्तेमिवे दखीकुवन्तमिव । पुनः फं कुर्वन्तम् । देदप्रभापटलः शरीरकान्तिसमूृहः 
नत्या वीरश्रियः वीरल्क्षम्याः पयन्तपु सितसरसिरुटीपहारं श्र॑तकमलपूननं संपाद्- 
यन्तमिव । कथंभनायाः वीरप्रियः। खश्चीयश्चरीरभ्रितायाः खक खसय दरीरं धिताया 

आध्रितायाः । क्थमूतैददप्रभापटलः । समन्तान्प्रसरद्भिः सर्वत्र व्याप्रुवरद्धिः 1 पुनः 
वथुभरदहप्रमापटयः । सरस्वतीह्यसापहासिभिः भारतीदसं तिरस्छर्वद्धिः । उन्वस 

रिव्यः । पुनः कथेभूतं विन्चापय्रति। मुह्ष्ममुखक्निग्धाड जराजिमिः। पृक्ष्मसुखाः सिग्धा 

अदक्षा अदटरजानां (बनानी) नाभां राजवसानिः करल्वः यणुतरविन्दरुमालाभिः सषहमत- 

रचिन्द्नां राजियिश्व चरतव निवितोचितप्रतीक निचिताः प्ररिप्र्णजटिता उचिता 

योग्याः प्रतीक्षाः दारीरावयवा यद्य सं निदितवचितप्रतीकस्तत् । कथमूरामिः सुक्ष्म 

युसारपत्रा जनरराजिशभिः ¦ अन्नरान्दरा सथ्य मध्य (वनजदाद्भच ससितिनन्य्रावृतवि- 
न ॥। 

न्यासाय; ध्वलश् चा च्छ च स्वस्ति नन्द्रावर्तश्र त नधोक्तास्तपां 

नः भना भिर्जर। 

स्तथाक्तासिः ! पुन 

व्च 

ी विन्यासो रचना यानु अह्नराजिपुं तास्तथोक्तास्ता 

तिमिः । प्रदृक्चिणावनशतिभिः प्रदक्चिणष्वनी दत्तिः प्रवृत्तिः 

करधभनम् ! आापरादितोन्सवन्तपय मिव आपादिता ।वद्धत 

मटोन्मवप्रूजनं यस्य स तधा तम् । पुनः कमुत 
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क्तम्, आचक्षाणमिव पप्तधास्थितसेन सखामिनः पक्षमयद्रमुद्रं शामनं महाम- 

हीरमहामात्राणाम्, द्रादरखपि क्षेत्रेषु शुभममुद्रायप्र्यद्गफलम. निष्पनरेयो 

गिनमिव क्षान्तं रूपादिषु विषयेपु, दिव्यप्रिमित्र संवक्ञम. ससिर्तातिमिव 
जखिनम्, अभिजातमिवोदयप्रययविषुद्धम्. अधोक्षनमिव कामवन्तम्; 

वासस्तम् । पुनः कथंमूतम् । एवमयुना प्रकारण सन्यरपि पररि चनुिधरपि दशः 

देरासद्धाविनः मानिका; उपधानिकाः लाक्षणिकाभति चनुःप्रद्यरः पदेः शरीरव्रय- 
वैरनूनातिरिक्तं न्यूनाधिकरतारहितं विज्ञापयति । उक्तं च--दैयायद्धविन केचिन 
मानिकाश्चोपधानिकाः । केचिद्रक्षणिक्ःशरेति प्रदेदात्र चनुविधाः ॥` कथमु परनुर्धि्- 
रपि प्रदेशः । वहरविपुरव्यक्तसंनिवेशमनोदारिःभः वदलो धननरो पिट मदन् 

व्यक्तः स्फ़टः संनिवेशो विन्यासो येपां प्रदेशानां ते बहल्विपुटन्यक्तमनित्रेलास्मर्मनो 

रन्तीलवंशीरासते तथा तः । पुनः कथमूनरपि चनुधिधः प्रदेशः । मनोन्मानेप्रमाण- 
समन्वितः सानंच उन्मानं च प्रमाणं च मानोन्मानप्रमाणात्नि नः गमन्विराः 

सेगुक्ता ये प्रदेशान्ते तथा तः । नथा चोक्तम्-- अयमान तु विनयमुन्मानं तिय॑माः 
श्रयम् । प्रमाणं परिणाहेन व्रिष्वयं लक्षणक्रमः॥` पुनरि दुरवापं विज्ञापयति । समधा 
सितत्येन । तथा हि--"जोजसेजो वटं राय सल्वसंहनन नयः । पर-मः सप्रन्नः 

स गजः सप्ता सितः 1 दन्युक्तलक्षणन समध्रास्थिनन्न । महदामटीयमरामानाणां 
महानृपाणां महाहस्तिपालक्रानां च स्वामिनन्तव रापतसमुद्रसुदरं सप्सागरपयनतं शरासन 

अश्ञं आचक्षाणमिव कथयन्तमिव मृचचन्तमिव । पुनध कथनूनं विराक्त । 

द्रदसखपि कषर द्रादश्चराजमण्डलीपु द्रादराकायषु युभसमुदायप्रवयर फं कव्याणम- 

मृहरारीरफट विज्ञापयति । कानि तानि दादयक्नेत्राणि द्रादयशरीरःमि । दम्तरदनमु 

सिरोनयनकर्णम्रीवागानोसोजनध्नसटकायटन्णानि । सथमनम ; दिप्पतरमो,गनमिव 

शान्तम् । सपादियु विप॒चपु (रसनादिषु) रसस्पदागन्धवेणटल्णपु पदथयु विप्रनपु 

क्षान्तो भवति अविचलं भवति चित्तम । कमिव । नियल्रनगिनमिव । यथा निष्पत 
गी वीतरागा मुनिः न्पादिषु विप्रेषु सान्ता मवा । पुनः कथमृनम् । सरम् 

सववस्तुद्ातारे कथयति । कमिव । दिव्यपिमिवि । यथा दिरिः क्रवटनानाः पुमान् 

मर्वस्ना मवि । पनः कथमन दिनापर्याति । नजच्िनं प्रनापवन्नम 1 वमिव । सलिल दिसिव 

प्िसिव। चथा अनिनानस्जनी मदति तथा चनव नारन्यानीव बरन वियान- + 

जाखनं गजम । प्रन: कऋथेभृतप् । लनिनाननिवादय न्य यदिगुद्धम् उदया जन्म 

पराभाययसन च प्रलया विश्नः प्रद्यासन्रगमनं च उदया ज प्रन्यया च उदयप्र- 
यासतरुदयप्र्ययाच्घुद्र आधरगन विज्नापयि | कमिव ¦ अनजानमिवर -दीनेमानव- 
"~~ 

न ~+ च ७ = == न~~ ~~ ~+ --- ^~ --- ^~ 

१. (ततम् कृ, 
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असृतकान्तिमिवासंतापम् आयोधनाप्र्रमिव मनखिनम्, अनादूनमिव 
सुमगम्, आकरखानमिवान्येषामपि गुणरतानाम् । 

अत्रावसरे करिकसामामिधानो वाग्जीवनोऽध्यगीष्ट गजप्ररंसावृत्तानी- 
मानि- 

यसाद्धानुरमृत्ततोऽण्डशचकरखाद्धस्ते धृतादात्मभ्- 
गायन्सामपदानि यान्गणपतेवेक्रानुरूपकरतीन् । 

अक्षाक्षीस्ितिरक्षणक्चमबखांसे दस्िनस्ते नृप 
प्रायः म्रीतिकरतो भवन्तु विजयश्रीकटिकीिप्रदाः ॥ १६७ ॥ 

~~~ 

मिव । यथा अभिजातः पुमान् उदयप्र्ययविं्द्धो मवति । पुनः कथंभूतम् । अधोक्षज- 
मिव करामवन्तम् । जिघांसुं सर्वसत्वानां कामवन्तं प्रचक्षते" । कमिव । अधोक्षज- 
मिव ! यथा अघोक्षजो नारायणः कामवरान् प्रथुञ्नवान् मवति। पुनः कथंभूतम् । असरत. 
कान्तिमिवासंतापम् 1 “अघ्रादीनां च सहनादसंतापं विदुवुधाःः। कमिव । अगरतका- 
न्तिमिव । यथा अघ्रतकान्तिश्वन्दोऽसंतापरः रिरिरो मवति । पुनः कथंभूतम् । 

आयोधरनाग्रे्रमिव मनखिनं शूरं विज्ञापयति । सर्वकर्मसहत्वाच विदाच्राथं मनखि- 
नम्? । कमिव । आयोवनाप्रे्तरमिव । यथा आयोधने संग्रामे अग्रेसरः पुमान् अग्रणीः 

पुरषो मनखी अभिमानवान् भवति । पुनः कथंभूतं पिद्धापयति । अनागुनमिव सुभगं 
विज्ञापयति । अल्पाहारं कथयति । आयृनः करासन आयुनो अनायुनः । अलत्पभोजी इद- 
शः । तदुक्तम्--“अन्पाहारेण यस्तृप्तः सुभगः स गजोत्तमःः । कमिव । यथा अनाश्रनो 
अल्परादारः पुमान् सुभगः भवति उक्त च--"आयृनः स्ाद्द्रिको विजिगीप्राचिवरजितः>। 

पुनः कथंभूतम् । आक्ररस्थानमिव अन्येषामपि गृणरन्नानाम् । एवमसुना प्रकारेण अन्ये 
प्रामपि अपरेपामपि गुणरत्वानां गृणमाणिकयानामक्रस्थानसुत्पत्तिस्थानं विज्ञापयति । 

अत्रावसरे अग्मिन्प्रस्तावे करिकलामाभिधानः करिणां यजानां कला चातुरम्, करि. 

कलाया आभा शोमा यसेति करिकलभः, करिकराभः अभिधानं नाम यस्येति स करि- 
क्लाभाभिधानो वाग्जीवनो मद्रः इमानि वक्ष्यमाणानि गजप्ररसाव्रृत्तानि पद्यानि अध्य 
गीष अपयत् पपार--यस्मादिलयादि। हे टृप, ते तव दृस्तिनः प्रायो वाहुख्येन प्री- 
तिक्रतामवन्तु दर्प्त्पाद्ः म धरभूनास्तं दस्िनः। विनयश्रीकृषटकीतिप्रदाः वि 

जयध्रियो विजयलक्ष्म्या: याकेछिः कीडा तस्याः सकाडात् चा कतिः परण्वगुणछैतनं तां 

प्रयच्छन्ति उति विजयध्रीकेलिकीपिग्रदाः । ते हस्तिनः क । यान् दलन: आत्मभूवरद्म; 
तनम्तस्मान् अण्डदाक्ररात् पिण्डखण्डान् हसते धनात् कर करतान् अघ्ाक्षीन् अन्रनत् 

रवान् । तनः कम्मादण्डयाङ्खान् । यस्मान् मानुरभृन् श्रामास्कर उत्पन्नः । आशन्मभुः 

दचाथ क 



२०५० काव्यमाटा 

अतः प्रभाते परमेशिनन्दनान्समच्यं पद्यन्करिणो नरेश्वरः । 

न केवरं तस रणेषु कीतयः स साव्रमामश् मवत्यनंसयम् ॥१६८॥ 
सामोद्धवायं यमठक्षरकिताय 

दिव्यान सकल्दरेवनिकरननाय | 

स्याणमङ्गल्महोनसवक्ारणाय 

तुल्यं नमः छरिविराय वगय [नित्यम् ॥ {९२ |; 
म, रिच म्य श ५ रः प्रम १ 

रवीरवासद्िप
 5 "स (7 8 ध ध्म मनू! स 

| | 

८) 
2 २7 स = १] ४ 

दुःस्वयटुष्टमहदुषएटचेष्टाः प्रयन्ति नाश महया नृप्रस्य || ६अ ॥) 

५. 

कि कुर्वन् ¦ सापवदानि गायन् मामवेदवःद्याति पन्न प्रदर 
= न्प ̂ + [नवं यु य नर ५ ऋ २७० | न व त । # ५ न्द्मयनटतुःदान् यन्द्रयसनायनाश्च द नतः । क्म् । यदम न्ल्द्न्स्य 

वरर युद तमग्यानुश्ा टला आदतः भादरा वृषा नान् : पुनः यम्नृतःस् चः 
(~: 9 त = ्ीद् । सिनिरक्ण्तनवयान् । प््वीन्यलयप्तयालनन सतना सवः 1 उम 

मारकर 
+ ष [| च 1 ५ ५ न क ब्म 1) वि 

सत इत्यादि | = सरथरः अमेदायं निःसर ना्विमामय सवनीति । स कष 
तर रै तप् मद्मसप न्ग एन स न्त ञ् र या भ : अमन स्प नरवरस्य रनद सन्य नय पव सव्रान्न, अप्तु सावरमानय यवन्त 

४४ थ (व) [9१ श १ न्ाराथैः ; नेरेष्ररः पियन् । य नम्याय श्वर्यद् प्रभान व्यृणनममे कदम: 

*५* 

भ त्या {> 9 ॥ि करिव रा: स 
सामाद्तायलसाद् | ठ्य त कवराय यत्तानि परत सवका ननन | 

न नार ~ -5 ~ गितः ~ --- --- 1 ५ ~ष- >. 
14८ स; | व लतम र् । (१ न तृर्4 1 सन[ ता सनत्. 4 ; 

वि ५ ५. = ड 

पुनः कथृनूनाव करिवर्ाय । युमल्भपसाद्नाय (तल्याप्टल्नन मनय । यमम 
~ 5 त. ८ ै ~ सरनिमनाद्पाय । मक्टदत याः) नवाया समधा मादन नकन 

~ = ५ ॐ 
न्द्राय । दात्यानम र न्नदनवदारदयं दकाय तन म. ननदन पष् यन 

ड 3, 5 > 

त मटः7ड 1117 ६ ६१५ ~. | 4 ५ 1 8 412 ^ {९ ॥ 

9 ९ (क) ति च ५ 

रवेरित्यादि । यम्माद्धनान्, परनि शुद्र पयान नामना: व्यात् सवन 
[न ४ ^~ = छ = 

करनात् तरस्य रा: सहसा कव्रण वस्व दद्या न्दा गयन्ति | दुन्वद्रनद- 
~ + ह - > [। ॥ 

~ + & 
ए्ग्रहचेष्टानां दुरानागापरं पषम्य एलन मद रान्यणः ! धमना दृस्ता जान । प्रन. 
यद्द्यन्तः भसभ्रः प्रनादवद्िः दग दरम अवनामः म ५: {न् ` 2१ ९५.१९६ = =+ ^4 ८ "दु, द ~ { ५; ज 

€ > < 

ससर म्यम तथ तस्वूतु | (त्फ न ल: स्वररद । सथ्रः रमः ६1 4. 
क 

दिविशेपणविषिष्टत् दु-खप्रादिकं विनादां गच्छति । उपमारंक्ारः | 



२ आश्वासः यश्चसिरुकचम्पूकाव्यम् । 4 
स, 
अ 

षे 

ये पूजयन्ति करिणे कृतयज्ञदीक्षं 
मत्राक्षरेजपितकृणेदुगं दरेन्द्र: । 

ॐ 

तेषां शुभानि मदवृहितकरान्तिचेष्ठ 
च्छायादिनिः स कृथयेदटहितक्षयं च ॥ १७१ }! 

वृत्तानुपूर॑प्रथुकमख्दीर्बहस्त 
पश्यामपु.करमुखः कटवि | 

छरीरदो वहल्दन्दसिघोष्कण- 

श्वन्द्राधविद्चपिनिखः करटी जयाय ॥ १७२ | 

वीरेः प्रधावद्धिरितस्तदः पुरः करेयमि नौगनिकाचवन्धनैः | 
क, 

उतोद्यवधैः करिणां पडाथनैः प्रयावयेत्तं नृप्ररिर्मजश्वरम् |} १७३ ॥ 

ये परूजयन्तीलयादि ¡वे नरेन्द्राः करिणं पू नयन्ति । शथेमूते करणम् । करतयकदीक्ष 
राजदीक्षम् | पुनः कथसूतं करिणम् । मन्तराक्षरः कत्रा जपितक्र्णयुगं विन्य स्तमनच्राहारक- 
रणनुगलम् । तेपां राज्ञस करी द्ुमानि कल्याणानि कथयेत् सूचयेत्र्। न केवलं ज्ुभानि 
कथन्, अहितक्षयं ादरुविनादां च कथयेत् । काभिः कृता कथयेत् । मदवृहित- 
कान्तिचष्रच्छायादिभिः सदश्च दनि वहितं च मजर्न कान्तिश्च प्रना चेष च कर्णट््डा- 
द्ण्टादिन्यापारदछाया च स तजत्ऋन्ता ताः आदियः(दयी येषं तास्तथा ताभिः । 
<{{तदापव्रादक्ार्ः ॥ 

1 > ॥ ठटरभ ध्व * ट ~ 9 -<~ ५ धु दनि क । 

द्त्याएद् ¦ इदः गव्ः क्रा गजा जवाः मृध्वसनाय मवति । करथभूतः 
~ य म ~> =. नर स ० परुः 
कर्ा । व्दानुधूववृशु मलद्।वदह्न्तः त्रत्तां उदुस्र आदुपूत्रण असुक्छर्मण चदु 

त ध < > ५ 6 २7 = क २ नु श ~~~ तशर) म~ न् ) चं 

मलः समस दुः दाध्ः खस्ता हन्तः युण्डाद्ण्डा यम्य प तधाकः | पुचः कथ. 

~त: । पदामदष्कर्टुखः प्त सच कमरसद द पुष्कर र्मु युष्डान्च वद्ध सतवाक्तः | 
+ न छ > | लवाय निद | नटपि दान्रारे चरकसश्ये नेभे यस्थ 

पुन॑ः कमृन् | कृष) [-नम्ः सदव्यय न3 | ~+ रवर चरक्रश्लद मन यस 

। (८ स व नर क तथं 
सं तथतः । पुनः कथमूनः | ध्नः यलातरत् रद्। दन्ता च्छ स चद्धरदः 1 तथां 

र ५ ~ ने 
ध्न श ६ 2- न 17 4 [६4 शिन) # 47 य ~ स्र ६। द च] चः पए- फटनारनता लाखा 41444 दुत । वरान् चन सयुर त 

ज 

~ ) स त्रव 9 ५ षा य र त ~ क ज 

स्रम् (६) पुर्न: कथमत: ¦ ददन्तः नत कृषः वट धचू -न्ड्मवपिा 
च वि ट 

पटट्सटययाच्दा कणा यख च तला | पनः कथयतः ; कदा वया-नसिः चन्द्रर 

“ क नन ९. {क --- 1 धसदरेया चन््ाधकारा ;वरदातिनसः यम्य सर तृधाच्धः ¦ उपरदास्कर्ः ॥ 

चारारत्यातद ¦ वृप"तुयरन्द्रस्त् यायदस्तिन प्रन्द्धयन् प्रसिद्ध क्द्यन् । क्र करत 

द 

धत न्त 1 1 | मा सच्यथयन्दायान् दात्रा च्ल पृथ 

१. पर्न्रताः खे. २. '२ षद् < 



३०२ कर{त्यमाख । 

हत्थं सिन्धुरचेष्टितानि चरतः श्त्या रिपूणां गण 
त्रासादस्तसमस्तविग्रहभरः म्याद्धय इत्याचरन् । 

एते हस्तिन एष वाजिनिवहः क्षोणीयमेते वयं 
देव ब्रहि यदत्र माति मवतः सवेत्र सजा वयम् ॥ १७४ ॥ 

युमट ह्व विशः खामिहीनेव मेना 
जनपद इव दर्भः क्षीणरक्षाविधानः । 

वटमवनिपतीनां वारणेच्दरविहीनं 
वरामवदयमवद्य वारिवगः क्रियत | १७९ | 

मयेपु दुग॑णि जलेषु सेतवो गृहाणि मार्जय रेपु ग्षसाः | 
मनःप्रसादेषु विनोदवेधमरो गजा इवान्यक्किमिदहासि वाहनम्. ।॥१७६॥ 

प्रभावयेन्। वीरः स॒भटः। कर कुर्वद्धिर्वीरः । पुरो अग्रन दनसनो यत्र नत्र प्रधावद्धिध- 

गवद्धिमीतं कुर्वद्धिः । तथा करेणुभिरपरगजसंघट्रतः । नथा मामनिकाचव्रन्धरनः मागं 
तटिका्गरावन्धनःस तथा आतोद्यवाश्रः वादित्रवादनः प्रमावयत्। नमा करिणां पलः यनः 

अपरगजानां नादाः प्रमाववेन् । दीपकराटकारः ॥ 

इव्थमिदलयादि । दत्य अमुना प्ररेण सिन्युरचेष्टितानि यजद्वतमिनानि चरतो 
दरिक्रच्छ्त्वा आक्रण्यं रिप्णा गणाः दारूणां समूटात्रास्रान् मान् अन्नममन्न्रि- 
१९४ 

+ 

ग्रहुभरः प्ररलक्तसवसेग्रामातिशया शखः सेवक स्यान् । पूणां गणः कि यन् | 

श्रयः स्यात् इति असुना प्रप्नरेग आचरन् विद्यन् । इतीति किम् दद्व राजन्. 

ण्त प्रयक्षीभूताः अन्माकरं टनिनः वर्तन्त । एय प्र्यन्नीमूना व्राजिनिवदो अश्वनमदा 

वनतं । दूयं प्रयक्षीमूना श्रोणी प्रथित वर्मत । प्त प्रलयक्षीमृता वरयच सवका 
वता।महे । अत्र ण्यु पद्राधपु वद्धव्रेनन्तव वद्धा चनक्र नुन्यं रचन हि 

आद्यां देहि । सवत्र दस्यनक्नोमीस्वनमदणि वयंसद्ा ण्व वनाम । स्पकाटकरारः ॥ 

स्युभट् टृत्यादि । अवनीयनीनां मृसिवनीनां वारणः गन्धवत् रदिनं व 

सव्यं वरिवगः शच्रुवगरवदे परवरं सन् अवदय निधनेन वयं चापीति यिन विधानत 
कृ टव । विराच्रः सुमद दुव रा्रहीना याद्वत । तथा नामिटीना रनेव नायक्रवजिना 

चमूरिव 1 तथा दुः प्राकारः क्रीणरक्षावरिघानो रहितर्राकरणः जनपद श्व दध द| 
प्राचुयापमाटकारः । 

मर्याष्वलयादि । इद अस्मिन् संसारे गजा द्व टदभ्तिमद्रयं किमन्वद्राहनमन्नि। 
दसिसष्टयामन्यद्राहने नासि दृह्यधेः । कथंभूताः गजाः । जयेषु मीतिपु आनदृषु दुर्गाणि 
प्राकाराः । जेषु सेतवस्तरणोपायाः । मार्ष अध्वयु गृद्ानि पस्त्यानि । रणघु संग्रामेषु 
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अरिनिगरकपारस्फोरने वजरदण्डा- 
श्र्दचलनिपाताः शच्रुैन्यावमरद । 

गुरुभरविनियोगे खामिनः कामिताथीः 
प्रतिकरमयकाठे सिन्धुराः सेतुबन्धाः ॥ १७७ ॥ 

परं प्रधानस्तुरगो रथो नरः कदाचिदेक प्रहरे वा युधि । 
खदेहजेरष्टमभिरायुधेरयं करी तु हन्यादखिरं रिपेर्बरम् ॥ १७८ ॥ 

मणिरणितनिनादादपरमावः परेषां 

मवति नमसि केतु्रक्षणादेदादः । 
वरजति च सहसा येः प्राणितं प्राप्तमातरः 

क्षितिप युपि समं तेवीहनं नान्यदसि ॥ १७९. ॥ 

राक्षसाः पादिनः । मनःप्रसादेषु चित्तश्रसन्नीकरणेष्ु विनोदवेधसः कौतुकविचक्षणाः । 

रूप्रकालक्रारः ॥ 

अरिनगरेद्यादि । सिन्धुराः कथंभूताः । अरिनगरक्रपारस्फोटने वज्रदण्डाः अरीणां 
रात्रुणां नगराणां पत्तनानां कपाटानां स्फोटने विदारणे वत्रदण्डाः वज्ञपाताः । चल- 
द्चलनिपाताः गच्छत्पवैतसंपाताः साच्रुसन्यावमदे शतरसेनाचूर्णकरणे 1 गुरुभरविनियोगे 
महाशारोचल्नकार्ये खामिनो नरेन्द्रसय कामितार्था वाज्छितदायक्राः । प्रतिकरिभय- 
कटे दान्रुगजभील्यवसरे सिन्धुराः सेतुबन्धाः सिन्धुराः गजाः तरणोपायाः । सूप- 

कालक्रारः ॥ 

परं प्रध्रान इदयादि । प्रधानः प्रधानभूतो सुख्यस्तुरगोऽश्रो रथः स्यन्दनो 
नरः सुभरप्दातिदयुधि संग्रामे एकं परं शत्रुं कदाचित्कदापि प्रहरेत् मारयेत् न वा 
प्रहरेत् अथवान प्रहरेन् । अयंकरीतु इस्ती रिपोः रात्रोरखिलं समग्रं वलं सन्य 
खदेट् जनिजदारीरोत्पत्ररष्टभिरागुघरदन्तचुण्डापा ऽपुच्छलक्षधः इन्यात् हिंस्यात् । अति 
रायाल्कारः ॥ 

मणिरणितनिनाद्ादिल्यादि । ह षितिप हे राजन्, युधि संग्राम तेर्जगल्- 
सिद्धः गजहूस्तिमिः समं सदशं अन्यदपरं वाहनं यत्र नासि न वियते । तः क: । य- 
स्तिभिः करत्वा मणिरणितनिनादात् प्रादचक्ररणत्काररन्दात्परेषां रात्रुणाम् अग्रनावा 
अमादान्म्यं भवति । नभसि आकरा कतुप्रक्षणान् ध्वजदगनात् परषां चव्रणां देदसादों 
गाच्रमङ्र मवति । यमनः प्राप्तमात्रभिकटागमनमाव्रः नदसा दीध्रं प्राणितं जीवितं 
च्रनति विनस्यति । चकार उक्तम्मुचयरार्थः । दीपकरारक्ारः }; 
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गदः सवयवरात्ममरलमय सिन्थुरपन। | 
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२ आश्वासः यशसिरकचम्पूकाव्यम् । २०९ 

तपति तपननिम्बे दानवानाम्वित- 
सपभवति न परेषां चेष्टितं तख राज्ञः ॥ १८२ ॥ 

अविनीते यथा राज्ञि न चिरं नन्दति क्षितिः । 
तथाविनीतषुण्डारं बकं नासिकं जयेत् ॥ १८६ ॥ 

गजशितोऽचैनृप एक एव जेता सदश्लस मवेत्यरेषाम् । 
आसीनसिहं नगमापतन्तमस्तादमवपै प्रसहेत को हि ॥ १८४ ॥ 

हन्ता सहस्रशोऽन्येषां सोढाख्ाणां सहस्रः । 

रणे करिस्मो नासि रथेषु चरषु वाजिषु ॥ १८५ ॥ 

व्यापारे न प्रभवति न समधे{ भवति । तस्य कख । यख राज्ञः कोऽपि आस्तां तावद्धस्ती 
भवति । कथंभूतो हस्ती । अभिजनकुलजाव्याचारदेहप्रश्नस्तः अभिजनं मन इति 

श्रीदेवनामा पञ्चिकाकारः, कुलं च पि्ठपक्षः, जातिश्व मातृपक्षः, आचारश्च निजखामिनः 
अग्रतिकूरत्वम्, देहश्च यथोक्तलक्षणं शारीरम्, अभिजनऊुलजात्याचारदेहान्ञेः प्रशस्तः 
ग्रशंसनीयः स तथा चेत् यदि सुविहिततविनयः सशिक्षितो भवति । परेषां दानवाना- 

मिवेतत् प्रचेष्टितं प्रचारः । तपनविभ्बे श्रीभास्करमण्डले तपति सति चेष्टितं न प्रभ. 
वति । किं तु रात्रावेव संचार इत्यथैः । कियोपमाटंकारः ॥ 

विनीते इत्यादि । यथा येन प्रकारेण मविनीते अरिक्षिते राज्ञि राजनि क्षितिः 
पृध्वी चिरं दीधक्ाखं न नन्दति न समृद्धा मवति, तथा अविनीतद्युण्डालमशिध्चितनं 

वटं सेन्यं अरिवटे चचरन्यं न जयेत् न तिरस्कुयीत् । अविनीताः यण्डाला गजा 
सस्मिन् बटे तद्विनीतद्युण्डारं वरुं कतरैभूतं अरिवलं कर्मतापन्नम् । दृष्टान्तालंकारः ॥ 

गजस्थित इत्यादि । गपो राजा एके एव अप्तदायः गजस्थितो इस्तिनमारूढः 
अघररायुघः कृत्वा परेषां शन्रणां सदस लक्षादेजंता जयनश्ीलो भवेन् संजायते । 
अमुमवा्थं आक्षेपेण द्रहयति --आसीनसिहं नगं पर्वतं भासीन उपविष्टः सिंहो यत्र 
स तथा तं आपतन्तमागच्छन्तं कः पुमान् प्रसहेत सोढुं राक्रुयात् । अपितु न कथि- 
च्छक्तयादियधैः । कथंभूतं नगम् । अस्तादमवपम् अस्तः श्ररितो अदमनां पापाणानां 
वरा ब्रष्टियन नगेन स तथा तम् } कथम् । हि स्फुटमिति दोपः । आक्षेपाटंकारः ॥ 

हन्तत्यादिं । रण संग्रामे करिसमो दस्तिसदशो रथे स्यन्दनेषु तृषु पदातिषु 
वाजिषु अध्रेपु एक्ष्मि नास्ति कोऽपि न वियत) कथंभूतः करी। अन्येषां शत्रणां सद- 
घरक असं्यातान् हन्ता विध्वंसकः । अचराणां आयुघरानां सदश्च: असम्यातान् सोढा 

सट्नरीटः । उपमाक्कारः 

२९ 



३०६ कराव्यमारा 

स ना (७ वारि [भ ॥ भुजगरिरसि रत्नं वारिधो द्रीपलेकः 
रदरगसमन्ते स, 

स्पुरदुरगसमन्ते भूमिदञे निधानम् । 
[क [। भ. ) 

न् भवात नृप धृष्य यद्वदत्रान्यसत्व- 

गेजपतिमधिषरूदसद्रदेव क्षितीशः ॥ १८९ ॥ 

हयः प्रधतरे हनने कृतान्तः घुहृनिदेरोऽस्विधो प्रहत । 
् त्य क ध ्िप्यो [न ८ करीन्द्र 

विलासिनी नतेनकमकाले शिष्योऽपि चान्यत्र गिरः करीन्द्रः । १ ८७॥ 
श्वं व नरन क त [क प्व 

जवन्ध न्रन्द्रस्य त्रतमतक्कारप्वयम् | 

अक्ञानपानभुक्तेषु तक्कियः स्यान्न यत्वयम् ॥ १८८ ॥ 
वरेन कयिन जे = > यु वरेन कायेन जवेन कर्मणा परेरतुल्याः परमेण चायुषा | 

८५ भु * ग्यवखा ५ (ना क त्त त 

महीभुजां भाग्यवखान्महीतरे क्रतावताराच्रिदिवान्मतङ्गजाः ॥ १८९. 

जगदिरसीलयादि । दे गरष दे राजन्, यद्रून् यथा भु्नगशिरसि नप॑मम्तके 
रलं अन्यसच्यरपरप्राणिभिः बध्यं गृहीतव्यं न मवति न जायत । वारिप्ा समुद्र 
दरीपलोको खद्धादिष्रीपमानवो अन्यस्च्वेयद्रत् वृष्यो ने भवति । तथा स्फुरदुरगसमन्तं 
विस्फुरत्पसर्मापे भूमिदेदे मूमिस्यने स्थिते निघ्राने अन्यसवर्यद्रून् प्यं न 
भवति । तद्रदेव गजपतिं मजापीश्रं अधिषटढश्टितः क्षितीशो राजा अन्यसस्घ्रप्यो 
न भवति ! टष्रन्तारख्कारः ॥ 

हय इत्यादि । करीय्धो गजेन्द्रः कथंमुतः । प्रधाव वेगवद्मने दयोऽश्नौ वर्तत । 
हनने शत्रमारणे कृतान्तो यमो वर्वते। निदेशे अदशकर्मपि नृहूत् क्रियो वत्रत।अ- 

सछविधो आयुधविघने प्रहता दाच्रुमारको वतते । नतैनकर्मक्राट नृत्यविधरानावसरे 
यिलासिनी चदय वर्तते । गिरोऽन्यत्र च वाणीं विना धिष्योऽन्तक्सी वतत । वचन 
नासि, अन्यत्सव जानाति । असमस्तह्पकाटकारः ॥ 

गज्ञवन्ध इत्यादि । गजवन्धं दस्तिसंम्रदे नरन्द्रस्य रज्ञः एतद्रतं एप नियमो भ- 
वति 1 एतक्िम्। अवं नरेन्द्रः क्रिषु दन्तिषु अन्रानपानभुक्तु दस्तिन्नाने विना दस्ति 

भोजनं विना यन् खयमात्मना तेच्छियः सखानपानभाजनच्ियोन सयात् । जालरंारः)) 

चटेनेत्यादि । मतङ्गजाः दस्तिनन्िदिवात् खगटोकात् मदीतदे छरतावताराः 
पृध्वीमण्डटे सव्यजन्मानः । कस्मान्महीतटे दरतावनाराः । महीभुजां राशां भाग्यवलात् 

पुण्यप्रकषौत् । कथंभूता मतद्रजाः । वलेन सामध्य॑न पराक्रमेण कायेन शरीरेण जवेन 

वेगेन कर्मणा व्यापारेण परमेण उकषटेन आबुषा जीवितकाटेन च पर्जीवादिभिरुल्या 
असाधारणाः । जालयल्कारः ॥ 
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महान्तोऽमी सन्तोऽप्यमितनरपपन्नवपुषो 
यदेवं तिष्ठन्ति क्षितिप्चरणे शान्तमतयः । 

तदत्र श्रद्धेयं गजनयघुधेः कारणमिदं 
मुनीन्द्राणां शापः सुरपतिनिदेरश्च नियतम् ॥ १९० ॥ 

अनेकममरसंग्रहाखणविजयगप्रशलिश्रज्गारितगाचः साच्रिहोत्रः कलि- 
कालबृहस्पते कुम्भिनीपते, तथेव मन्पुखेनापि साश्वर्यशोरयनिजिताशेषद्धि- 
षदा चार्यपरिषदेवस्माईणावन्तमवैन्तं विज्ञापयति--तथाटि । देव देवमिव 
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भद्रजात्यमङ्गन, देव देवमिव वासवं सत्वेन, देव देवमिव सुभगा- 

महान्त इत्यादि ! अमी हस्तिनो महान्तो गुरुतराः सन्तोऽपि अमितबलसंपन्न- 
वपुषो अमर्यादीभूतपराक्रमसंयुक्तशरीराः यत् क्षितिपरारणे राजमन्दिर श्चान्तम- 
तयः अरक्रुरचित्ताः सन्तस्िष्टन्ति आसते । तदस्मिन् संसारे गञजनयवुधेभजदाघ्- 
नयजशाक्लनिपुणेः पुरुषस्दिमेतत्कारणं हेतुः श्रद्धेयं रोचनीयं ज्ञातव्यमिति । इदं किम् , 
नियतं निधितं मुनीन्द्राणां शापः कारणं च अन्यत् सुरपतिनिदेयः रक्रादेशः कारणं 

ज्ञातव्यमिति । अपमाखंकारः ॥ 

अनेकेत्यादि । अथ दाटिहो्ोऽश्वसाधनिको उद्धताङ्कशवचनादनन्तरं ब्रते । 

कथंभूतः शालिहोत्रः । अनेकसमरसंप्रहारच्णविजयप्रशस्िशङ्गारितगातच्रः अनेके व- 
वो ये समरः संभ्रामासेषु संप्रदारत्रणेः निघ्ुरपरहारघातेविंजयप्र्स्िभिः शतरुजयन- 
ग्रसिद्धिभिः शद्रारितं शोभितं गारं रारीरं यख स तथोक्तः । रालिदोत्रः किं विन्ञा- 

पयति--हे कलिक्राखवहस्पते हे [मटघुद्धे] यरणैधरमहाराज । हे कुम्भिनीपते हे 
[भूमिनाथ] राजाधिराज । तथव तेनैव प्रकारेण उद्धताट्श प्रहारेण मन्मुखेनापि । न 
केवलम् उद्धताद्भलसुखेनापि तु मन्मुखेनापि आचायपरिषत् अश्वपरीक्षाचार्यसभा सेना- 

पतिनिदेशः देवस यशोधरमहाराजख अर्वेन्तमश्वरलं विज्ञापयति । कथंभूतमर्बन्तम् । 
अहेणावन्तम् अर्हणा पादप्रक्षालनतत्पूजननतन्नमस्कारलक्षणपूनायोग्यम् । कथंभूता 

आचायपरिपत् । साश्वर्यशो्यनि्जितानञेपद्विषत् साश्रयै अलयद्धुतं यच्छाथे सोभय्यं तेन 
निजिता परामवमानीता मानभङ्ं ग्रापिता अशेषाः समग्रा द्विषन्तः शत्रवो यया आ- 

चार्यपरिषदा सा तथा । किं विज्ञापयति--तथादहीति । तदेव दर्घयति- देव 
देवमिव मद्रजालमद्नहेदेव हे राजन्, देवमिव मवन्तमिवे अद्रन शरीरेण भद्र 
जायं विज्ञापयति । उक्त च-सात्विकशच्ष्णं रोम त्वक्छुखसंचारविग्रहः । वुद्धि 

मानविषादी च मद्रः सात्रासवर्जितः ॥* हे देव, सप्वेन मनसा वासवमिन्द्रं विज्ञा- 
पयति । कमिव 1 देवमिव यवन्तमिव । यथा मवान् सत्वेन कृत्वा वासरो 

वर्तवे । उक्त च--^तेनो विभूतिविक्रान्तैः सत्वमन्द्रं विनिदिेन् । देव, दवसिव् 
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लोकं समप्रक्रया, देव देवमिव समं संग्धानेन, देव देवमिवावगाद 

वयसा द्वितीयां दन्तम्, देव देवमिवानुमवितारमायुषा दशापि द्राः 

देव देवमिव पार्थिवं छायया, देव देवमिव वरीयांसं वरेन. देव देवमिव 

कण्ठीरवमानूकरेनः देव देवमिव परसुद्रधोपरं खरेण, दव दवमित कृल्न 
कास्बोजम्, वाजिराजं च जवेन, देव देवस्य यरोराधिभिव श्रेतमानं वणन, 
देव देवस्य चित्तमिव सुष््मदशेनं तनूर्देषु, देव देवस्यारिवेगमिव मयं 
रपरो, देव देवस वीरश्रीविलासचामरमिव रमणीयं वालधा, दैव दरवख 

खभगारोके समप्रकृया दे देव है राजन्, समप्रकृला अविपमसमायने समगालोकरं 
परेषां ग्रीतिजनकदशनं विज्ञापयति । द्मिव | दवपिय भवन्तनित्र । गधा मवान् 

समग्रकृ्ा कृत्वा सुमगलोको मवति । हे दैव संस्थानेन ध्या समं चनुरस्यं विडाप- 

यत्ति! कमिव । देवमिव । यथा सवान् संस्थानन समा वतते ¦ दव, दवमिवावगाट वेयना 

द्वितीयां दन्तम् हे देव [दशन्तदब्देन दया जानीयान्] वयमा यावसावग्धया एत्या 

द्वितीयां द्रयोः पूरणीं दशन्तं दशां अवगाढं व्याप्तम् । आल्ट्मितिं याघन् । उक्तं न- 
सर्वकर्मसदो दमः परां बुद्धिमुपागनः । द्वितीयां दधायां म्यादटः संप्रामवरादहनः 
अथ कासौ दशा । 'आयुद्रत्रिराते तेपां दशाध्च दया कीर्तिताः । मयोऽ्व्दाे दयादानिटा 
च मासा दशा मता ॥" टे देव, आयुषा कृत्वा दामि दयाः अनुनविनारे भो-सारम् | 
भोक्ष्यतील्थैः । कमिव ! दवमिव सवन्तमिव । यथा मवान् आयुषा क्रया दृधायि दृ्ा 
भोक्ष्यत्ति(ति) । दे दव, छायया कृखा पाधिवं विननापयति । छसिव । दवनिव सवन्दनिव। 
छायया कृत्वा पार्थ॑वो वर्तत । उक्तं च - अनेका सुन्िग्धा गम्भीरा मदना म्रा] 

प्रशस्ता पाथव्रीह्ाया मनोटद्िप्रतादिनी ।" हदव है राजन्, ब्रेन भागागमनमाम- 

ध्य॑न वरीयांसं अतिशयेन गुरुनयम् । कमिव । दव्रमिव जवन्यदिव् | यथः नवान् 
वरीयान् मधति । हदव ह् राजन्, नकन अन्तरयन् बटन या कृष्न (निं 

विज्नापयति । कमिव । देवमिव भवन्तमिव । यथा यवान् जान्कन कण्डरा गवति 1 

वृ, खरेण ध्वनिना समुद्रघोधं विज्ञापयति ) कमिव | मनेन्नमिव चथा नवान् सेरप 

समुद्रघाध्र मवति । दै दव, कृटन जादा कम्यार्जं वान्द्ीकटमादयं विस्चापयमि । क 
मिव्। दवमिव मवन्तमिव। यधा दवति पच्ाकतमव संवायनपदं श्यम् । है दत्र, जनन 
वेगेन वज्जिराजं गर्डं विज्ञायि । हे दव, वरन नमान दती करवाम विञ्चापयति । 
कमिव देवख यदश्ोरारिमिव। यथा दवम यदाराशिः तमान वत । दनः प्रधानो 

वणानाम्" इति वचनात् ।यत इन्द्रस सथ उचःधरवाः श्रनवणो मवति 1 ह् देव, तनर्दषु 
रोम सूक्ष्म सु््ावलोकनम् ! किमिव । देवद वित्तमिव । चथा द्रवस्य चिन्न तवं 

मनः सूकषमदशेनं भवति । दे देव, प्ररप्रदे्े आसनमदेशे मन्नवेशं अदप्र्टस्यलम् । 
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कीतिकुख्देवताकुन्तरकलापमिव मनोहरं केसरेषु, देव देवस प्रतापमिव 
विशां र्लाटासनजघनवक्षसिकेषु, देव शिखण्डिकण्ठाभोगमिव कान्तं 

कन्धरायाम्, इमक्ुम्भाधेमिव पराध्यै शिरसि, पुक्षतरुपरिवतितच्छदप्रष्ठमिव 
कमनीयं कर्णयोः, उदिखितमिव नि्मीसं हनुजानुजङ्खावदनघोणास, स्फरि- 

[ना अ 

कमणिविनिर्मितमिव सुप्रकाशं खोचनयोः, नीररुहबहमिव तखिनं खकोष्ठजि- 

हास, देव देवस हृदयमिव गम्भीरं ताटनि, कमलकोशमिव शुभयुगन्त- 

कमिव । देवस्यारिवगैमिव । यथा देव्य अरिवगैः राघुव्गो ममर्वेशः क्षयगतकुरो 
भवति । हे देव, बाधो पुच्छविषये रमणीयं मनोहरम् । कमिव ! देवस्य वीरश्रीविरासचा- 

सरमिवं ! यथा देवस वीरधियो वीरलक्षम्याः संवन्धि श्वैतविलाप्चचासरं कौडाप्रकीर्णकं 

रमणीयं भवति ! हे देव, केसरेषु स्कन्धदेरोषुं मनोहरं चित्तायुरज्ञकं विज्ञापयति । क- 

मिव } देवस तव कीतिंकुर्देवताङृन्तलकखापमिव.। यथा देवस्य कुलदेवतायाः कुन्त 

लकलापो मनोहरो भवति । हे देव, ठखाटासनजघनवक्षघ्िकेषु ललाटं च भालम् , 

आसनं च प्रष्ठभागः, जघनं च कखम्रभागः, वक्षश्च हृदयस्यलम् . त्रिकं च पृष्टवंशाधरे 

तरिकसंज्म् , तेषु ललटासनजघनवक्षघ्िकेषु पन्चस्थानेषु विजारं विस्तीणं विज्ञापयति । 

कमिव । देवस प्रतापमिव । यथा देवस्य प्रतापो विशालो भवति । हे देव, कन्धरायां 

ग्रीवायां कान्तं मनोहरं विक्ञापयत्ति। कमिव । शिखण्डिकण्टामोगमिव परिणतमयूरकण्ठ- 

विस्तारमिव । यथा शिखण्डिकरण्ठामोगः कान्तो मनोहरो भवति । अत्र॒ मयूरकण्ट्सया- 

कारः संस्थानमेव गृह्यते, नतु वर्णः । शिरसि मस्तके पराध्य शुभं विज्ञापयति । कमिव । 

दमकुम्भाधमिव दस्तिकुम्भार्धमिव । हे देव, कर्ण॑योः श्रवणयोः कमनीयं मनोहरं विज्ञा- 
पयति । कमिव । परक्षतरुपरिवर्तितच्छदयप्ष्टभिव प्रक्षतरः वटव्रश्षः परकटितरुसंवन्धिनौ 
परिवर्तितं उद्रलितौा यौ छद पर्णे तयोः प्रष्टमागमिव विज्ञापयति । हें देव, हनुजानुन- 

हवदनघोणामु विपये हनुश्च चिबुकं कपोलानामधोभागः, जानुनी च अ्रीबन्तौ, जष्ठाश्च 

जान्वधघोमागाः. वदनं च मुखम्, घोणा च नातिक्रा, तायु तथोक्ता निमासं मांसरहितं 

विज्ञापयति । कमिव । उदिखितमिव उत्कीर्णमिव कण्टकचिन्नमिव । हे देव हे राजन्, 

लोचनयोः नेत्रयोः सुप्रकाशं सुर तेजस्कं विज्ञापयति । कमिव । स्फटिकरमणिविनिित- 
मिव कादमीरमणिनिष्पादितमिव । हे देव, मकोष्रजिद्वायु सक्रणी च ओष्रप्रान्ता, 
ओष च अधरौ, जिह्वा च रसना, तायु खकरोष्रजिदरापु तलिनं तनु विज्ञापरयति । तथा 

चोक्तम्--“खक्रे खच्डेव विरले तलिनं प्रष्िनिर्मितम् । विरल तनु" इद्यभरः । कमिव । 

नीररुदबदहमिव कमलपत्रमिव । हे देव, ताटनि कके गम्मीरं अयाध्रम् । क्रिमिव। 

देवस्य तव हृदयमिव । यथा देवहृद्यं गम्भीरं वर्नत । हे देव, अन्तराल मुखमध्ये छ 

भेथुक् शोभनं विज्ञापयति । कमिव । कमलकोकमिव । यथा कमलकोदाः पद्यम् छुग् 



२१० क्राव्यमाला । 

रास्ये, चन्द्रकराद्चकरसंपादितमिव गुन्द्र दशनेषु, स्ष्मीकुचकलरमिव 

पीवरं सन्परे, भरजूरमिवोद्धद्रं छषीटद्रिदि, अनसजवाम्य्रासादिव चुषि 
भक्तघनगा्रम्, अवरीकेः खरघुराछ्रतिभिः सपेगतिप्रारम्मेषु रजखल्वा- 
दिव मुवमस्फशन्तम्, अमृतजरपिप्रतितरिम्वितेनदुसंवादविना निरिल्पुण्डूकंण 
कथयन्तमिव सकरायामिलायामवनिपाख्येकातपत्रवयम् , अदीनाविच्छि- 
त्लाविचङितप्रदक्षिणव्रत्तिमिर्देवमणिनिःश्रेणिश्रीवृक्षरोचमानादिनामभिराव- 

तैः उक्तिसुकुखवटीदकादिमिश्च तद्वियेषेराधितोवितप्रेदसुदाहरन्तमिव 
ति क 7 1 व त 

भवति । ददनेपु दन्तेषु सुन्दरमतिमनोहरं विज्नापयति । कमिव । चन्द्रकटामकलसपा- 
दितमिव द्वितीयाचन््रखण्डर्निष्पादिनमिव ! स्कन्धे ककुदविषये पीवरे स्पृ 
विन्नापयति । कमिव 1 लक्षमीकुचच्छटशमिव लक्ष्याः स्तनङुम्भर्भिव् । करपी 

उट्रद्धं उत्तरदिशि तनूदरं भरजृटकिव । यथा मुभटदय नटः कैयपायाः तनुद्र् उट्ृद्रध 

भवति । छुविभक्तघनगाच्रं युविभक्तं सुविश्राणिनं यपिभायीक्रने धरन निदि मत्र 

दारीरं यस्स तथाते विक्चापयति । कुतः कस्मात् । अजस्रनवास्यासादिवि निरन्मरवै- 

गानुशीटनादिव । हे देव, गतिप्रारम्भेषु गतिकरणेषु श्छ युरः मुं पर्थ्वी अस्प्रतेन्नं अ- 

च्ुपन्तम्। कस्मात् 1 उ्परेक्षते--रजसल्नवरादिव रने धृटिः विद्ते यम्याः सार्जखला 
(अस्खथं वल्वतसोस्वसा मत्व्थायः ।) रजखलायाः मावः रजखटान्वं तन्मान् रज- 
खलत्वात् । यथा रजसखला स्री ऋनुमती नर्य सम्प्र वोरया नभवति । कममूनः 
दफेः । अवटीकः रेखारहिनः नीरेचः। कथभुनः दाकर । सरनुराकृतिसिगद्नयुराकरारः । 

निटिलपुण्ड्केण टटदटतिखकेन सवनिपास्य नृपतेः नकलायां सनम्राद्यामिटायां 

भूमा एकातपच्रवय एकनच्छयरमृस्यं देवस्ते त्रवसानिनं कथयन्त । कथमनेन 

निटय्पुण्डकण । अन्रतजटपिप्रतिविम्वितन्दुनवादिना अन्ूनजन्द्धा प्रीरसागर् प्र 

विम्वितः ग्रतिफटितो च इन्दुः परिपर्णचन्दरसं मंवदसनुकर)तीन्यवसीटः यमन. 
जलयिप्रतिविभ्वितेन्दुसंवादी तंन तथा । अरीनापिचटतायिचदिनमदिणत्रनिथिद 

वमणिनिःशध्रणिधरवरृक्षरोचमानादिनामभिरावनः गुकियुद्र ट्क्ादनिशध नद्िद्यष 

राधरितोचितप्रदरायुदादरन्तनिव देवस्य कलत्यायपरम्परान् । हे देव, आवतः रामावतं 
कृत्वा आधितोचिनप्रदश्चं सटितयोग्यन्थानं विद्ःपयति । कि कुर्वन्तम् । द्वेस्य नतव 
कत्याणपरम्परां यमानां श्रणिमुदादररन्तमिव सृचयन्दमिव । कथभुनरावतः । अदीनां 
अविच्छिन्ना सुच्छाया अविचदटिता अथर्य ्रदक्षिणा वामनरव्रतनिव्रपां आवतानां त 

अदीनाविच्छिनाविचकितग्रदक्षिणव्ृत्तयन्तस्तथोक्तः । पुनः कथभूतरावः । देवमपिनिः- 

१. अकम्पितः सरीकपुस्तकपाटः. 



२ आश्वासः] यरसिरुक चम्पूकाव्यम् । ११ 

देवस्य कल्याणप्रम्पराम्, एवमपररैरपि रक्षणेदशखपि कषेेषु प्रश॒स्तं विज- 
यवेनतेयनामधेयमत्र मसतावे वाजिविनोदमकरन्देन बन्दिना सटीरम- 
म्यधायि तुरङ्मगुणसंकीतेनानीमानि वृत्तानि- 

गिरयो गिरिकिग्रख्याः सरितः सारिणीसमाः। 

भवन्ति रद्खने यस्य कासारा इव सागराः ॥ १९१ ॥ 
एता दिश्चश्चतस्रोऽपि चतुश्वरणगोचराः । 

स्यद् यस प्रजायन्ते गोपुराङ्गणसत्निभाः ॥ १९२ ॥ 

ध्रेणिश्रीवरक्षरोचमानादिनाममिः देवमणिनिगैखदेशो म्रीवाधोभागः, निःप्रेणिठेखटे उप- 

युपर चय आवतः, श्रीवृक्षः पयौणप्रदेश्चः, रोचमानः कण्टप्रदेश्चः, ते आदिर्येषां तानि 
नामानि येषामावतौनां ते देवमणिनिःमरेणिश्रीव्रक्षरोचमानादिनामानक्तैस्तथोक्तैः । न 
केवल्मेतरेवावर्तेराधितोचितप्रदेशम्, जपि तु डुक्तिमुकुलवलीढकादिभिश्च तद्विरषैः 
शुक्ति युक्तास्फोटकसद्शी, सुट कुखलोपमम्, अवटीढकं गवाटीढसमानाकारम् , तानि 
आदिर्येषां आवर्तानां ते शुक्तिमुङलावरीढकादयन्तैः तद्विशेषैः(2) । मकामरकामेदैरि- 
यर्थः । एवमपरैरपि लक्षणेर्दशखपि क्षेत्रेषु अ्रशस्तम् एवममुना प्रकारेण अपरैरपि 
रालिदह्योचशाघ्रोक्तेरटक्षणेः कृत्वा दशश्वपि क्षेत्रेषु दशखपि गच्रेषु॒प्रशेसनीयं विन्ना- 
पयति ¦ कानि तानि दश्च क्षेत्राणि । तानि वक्रशियेमीवावेशोेवक्षश्च प्मम् । हृदया- 
सनकक्षाश्च नाभिः सप्तममेव च । कृक्ष्यष्टमं खुरे जासु जङ्घाश्च दशमं मतम् ॥* विजय- 
वैनतेय इति नाम यख अर्वतः स विजयवैनतेयनामधेयस्तं तथोक्तम् । अत्रे प्रस्रावे 
अस्मिन् अवसरे वाजिविनोदमकरन्देन नान्रा बन्दिना स्तुतिपाटकेन सीर बिदग्ध- 
चेष्टया तुरद्रमयुणसंकीतेनानि अश्वगुणस्तवनानि इमामि वक्ष्यमाणलक्षणोपलक्षितानि 

वृत्तानि पदानि अभ्यधायि पठितानि अभिदहितानि पव्चन्ते स । शूजानेपदे 
प्रथमेकवचनेः इल्यधिकारे “भावकर्मणोशवः इति इचप्रययो अदयतन्याः ्रथमेकवचनं च । 

गिरय इत्यादि । यख तुरदमख रद्धने उत्फालने गिरयः पर्वताः गिरिकप्रह्याः 

कीडाकन्दुकसमाना भवन्ति जायन्ते । सरितो नयः सारिणीसमाः धोरणीस्माः सदशा 

भवन्ति । सागराः समुद्राः कासारा दव (तद्य इव) तडागसघ्शा भवन्ति । उपमा- 

मध्यदीपकाल्कारः ॥ 

एता इत्यादि । यस्य तुरन्नमसख स्यदे जवे वेगे सति । यदो जवेः इति 
निपातः । एताः प्रयक्षीभूताः दियो दरितश्चतद्ोऽपि चतुःसंख्या अपि चतुश्वरणगो- 

चराश्चतुःपादगम्याः सयो गोपुराद्गणसत्निभाः पुरद्राराप्रभूमिसदशाः प्रजायन्ते मवन्ति। 
उपमारकारः ॥ 



५. क(व्यमारा } 

प्रा्मवम्ति जवे यस्य भूमावपतिता अपि । 

निषाददिनां पुरकचिप्ताः शय्यवालाः करयरम् ॥ {२२३ ॥ 
यम्य प्रवेगवेखायां सक्राननधराधरा | 
धरणिः खुरख््ेव साधैमध्वनि धावति ॥ १९४ ॥ 

र च। 

वाख्वाटधितन्र्टप्रषठे वंशकेपरदिरःश्रवणपु । 
वक्रनेत्रहदयोदखदे कण्यकोदथुरजानुजवेषुं | १९६ ॥ 
अन्यत्र खल्पदोषरोऽपि यद्यतेपु न दापवान्। 

टाभावतच्छविच्छायो टयः खाद्विजयाद्रयः | १९६ | 

प्रापुवन्तीद्यादि 1 यल तुरप्नन्य जवर वर नति दस्यत्ाष्यः रपुक्पाणाः 

पुरः अग्रतः क्षिप्ताः मुक्ताः सन्तो मम धपतिता अपि निपादिनां अलवराणां करम 
टस्तग्रा्ं प्रापरवन्ति टमन्त । पूवे निपादिभि्वाणः युक्ताः, पथादूरप्ररिरःः चावद्रापा 
गच्छन्ति तावदुश्वौ गतः, परधात्तरेव नियादिनिहत वाणा मूमात्रापततिना प्व वरना 

दधः । अतिशयाटकारः ॥ 

यस्येदयादि । यस तुरस्य प्रवेगवरेखायां उनृष्जवावेनरे धरिः मुनिः य 

ध्वनि माग साय धावति नुरग्मन सद् यन्तीव दयत । कथमत धरभिः । सकरानन- 
धराधरा बनपवेतसहिता । अपरे क्रथंमुता । युरख्त्रेव शफवटितव । उन्प्रश्राटकारः ॥ 

विच विदयपरवर्णनं करोति-वादति। हवन्नुरगः युनावनन्छविन्छायेः सन् दनाः 

केल्याणक्रारका आवताः त्रमरकराः छवि रोमदनः छाया च कान्तियस्य मे दमावन- 
विच्छाय चिर दयो विजयोदयः नयान् सव्रपराजवदायकः न्याद्ध- 

यन । दिं चन् अन्यत्र पूर्मवुनटन्षणादन्यतःस्वत्पदोषाडप सवति | एषम दावन 
एतयु स्थानघु निदेप एव| एनवु कषु । वाल्यायवितनुर्टप्र प्रालनःटथिः रकचपुच्छः 

तेनृरटाश्च रामाणि प्रं सायनप्रदयाः वाटवार्यधिननरदत्रण । गमाहारो दन्दः | 
वेदाकसरदयिर.धरवणपुं वंशश्च प्रद्रास्य क्रमराश्च स्वन्यरक्याः दिर मसत शरवे 

फण वंचकेसरयिरःध्रवानयु । वकनेत्रहदयोदृग्धदो वयं मुनेर च याचने दवश्यं 
च वक्षःस्थमुदर् च कुक्षिः वकननेददयोदराणि तपा दः स्थानं वद्नत्नददयादर- 

देशसतस्मिन् । कण्टकोदानुरजानुजवेषु कण्ठ ग्रीवा कोरर दिः सृराध सफाः 

जानूनि च जद्भानां संधयः । यष्रीवन्तीवधैः । जवश्च वगः कण्टकोदायुरनानुजवार्तषु। 
ससुचयाल्कारः ॥ युग्मम् ॥ 
1 वि उ 

. “लगेच सटीकपुस्तकपाठः. 



२ आश्वासः] यदासिरुकचम्पूकाव्यम् । ३१३ 

मुक्ताफेन्दीवरकाञ्चनासाः किजल्कभिनाज्ञनभृङ्गशोमाः । 
वारारुणाशोकड्ुकपरकाशास्तुरङ्गमा भूमिमुजां जयेदाः ॥ १९५७ ॥ 
गजेन्द्रकण्टीरवतानकानां मेरीमरदङ्गानकनीरदानाम् । 
समखराः खामिनि हेषितेन भवन्ति वाहाः परसुत्सवेहाः ॥ १९८ ॥ 
नीरेजनीलेदलमारतीनां सपिर्मधुक्षीरमदैः समानाः । 
स्वेदे मुखे श्रोतसि येषु गन्धास्ते वाजिनः कामदहो नृपेषु ॥ १९९ ॥ 

मुक्ताफटेदयादि । भूमिजं राज्ञा तुरहमा अश्वा जयेशा जयसम्थौः भवन्ति । 
कथंभूतास्तुरङ्माः । सुक्ताफलेन्दीवरकाच्नाभाः मुक्ताफलानि च शोक्तिकेयानि, इन्दी- 
वराणि च नीलोपलानि, काञ्नं सुवर्णम् , मुक्ताफरेन्दीवरकाञ्चनानि तेषां आभा वर्णो येषां 
ते तथोक्ताः । शुदुदयामवण इयर्थः । पुनः कथंभूताः । किंजल्कसिननाज्जनभृङ्गशोभाः 
किंजल्कः केसरः, भिन्नाज्नं च मर्दितमपी, अङ्कश्च भ्रमराः, तेषां रोभा वर्णो येषां ते 
तथोक्ताः । गोरोचनावर्ण-इन्द्रनीख्वण-कृष्णाश्च । पुनः कथभूताः । बालारुणाश्ञोकञ्चुक- 
प्रकाराः वालारुणश्व उदयभास्करः, अशोकच पिण्डीद्धमः, युक्श्च कीरः, एतेषां 
प्रकारो वर्णो येषां ते भालारुणाशोकशुक प्रकाराः ते तथोक्ताः । अव्यक्तरागरक्तवणैह- 
रितवणी इव्यर्थः । उपमालंकारः ॥ 

गज्ञेन्द्रेल्यादि । वाहास्तुरद्गमा हेषितेन शाब्दितेन । ध्वनितेन यावत् । खामिनिं 
राजनि परं निश्चयेन उत्सवेहा मदोत्सवचेष्टिता भवन्ति । कथंभूताः 1 गजेन्द्रकण्ठीरवता- 
नकानां समखराः गजेन्द्रो युथनाथः, कण्टीरवश्च पञ्चाननः, तानकाश्च वृषभाः, गजेन्द्रकण्ठी- 

रवतानकास्तेषां समखराः । भेरीग्रदङ्गानकनीरदानां समखराः भेरी च भम्भा, खदह्श्व 

मर्दलः, आनकश्च पटहः, नीरदश्च जख्धरः, भेरीग्दङ्गानकनीरदास्तेषां समखराः । 
समुच्यालकारः ॥ 

नीरेजेल्यादि । नीरेजनीलोत्पलमाङतीनां ते वाजिनः खस्थाः टृपेपुं राजसु 
कामदुहो वाञ्छितप्रदा भवन्ति । ते के। येषु स्वेदे प्रस्वेदे मुखे वक्रे भोतस्ि कर्णद्रये 
गन्धाः परिमला भवन्ति । कथंभूता गन्धाः । नीरेजनीलोत्पलमालतीनां समानाः सहाः 
नीरेज कमलम्, नीलोत्पलं इन्दीवरम्, माख्ती जाती, नीरेजनीलोतपस्माल्यस्तासां 

समानाः सदृशा गन्धाः। तथोक्तम्--घधन्वन्तरिनिवण्टुज्ञानी मनोज्ञानि खमना राजपुत्री 

प्रियंवदा मालती हयगन्धा चत्वेतिका तेकभाविनी तथा द्वितीया जाती वा संग्रहसन्ती 

चमूवसन्तजा शीतला शीतसंवासा सेव्या ्रमरवान्धवाः मनाग्रक्तवणो ज्ञातव्याः । 
[पुनः) कथंभूताः गन्धाः । सरपिरमधुक्षीरमदेः सर्पिश्च धृतम्, मधु च क्षेद्रम्, क्षीरे च 
दुग्धम् , मदश्च गजदानम् , सपिर्मधुक्षीरमदासेस्तथोक्तैः समानाः । उपमालकारः ॥ 

४० 



३१४ काव्यम | 

हंसषवङ्पश्चाययद्विपराईरसंनिभैः । 
मितद्रवः कषितीन्द्राणामन्क्रै्िनयप्रदाः ॥ २०० ॥ 

ष्वजहलकरक्कुरोरयकुटिरराशाङ्काधेचक्रपमाः । 
तोरणतरवारिनिमास्तरगेऽङ्गवनृ्तयः श्रेष्ठाः ॥ २०१ ॥ 

वक्षसि बाहोरल्कि शफदेचे कष मृलटयोश्चेव । 
आवतीस्तुरगाणां रसाः केशानतयो स्तथा शुक्तिः ॥ २०२ ॥ 

विङाकभाखा वदहिरानतास्याः सृक्षषलरचः पीवरबाहुदेशाः । 

युदीषजङ्घाः प्रुष्ष्ठमध्यालनूद राः कापकृतसतुरङ्गाः ॥ २०३ ॥ 

रंसेयादि । देप्रवद्रपशस्यद्िपयादल्खंनिमेः दसध गरेतन्छदः, प्रहर 
कपिः, प्रायश्च सिद, द्विपश्च दस्ती, राध दयाध्रः, तषां संनिभः सद्दा; भानः 
नितम्बः त्वा पितद्रवस्तुर प्रमा: ध्ितीन्द्राणरे यरं विजयप्रदा विजयदायक्राः मव्रन्ति। 
उपमारंकारः } 

ध्वज्ञेव्यादि । वरणे वुरदमे आ जगत्तौ रोमवातीः प्रेष्ठाः प्रदासनीया भवन्ति। 
कथेमूता अद्रजग्रतयः । प्वजट च्कलसकुदये रचः हियाना द़ापचक्रसमाः ध्वजश्र पनाक, 
दलं च खद्गलम्, कर्छध षटः, दोयं च कम्पम्, कुटिकं च वज्रम् , दशाङाध च 
अभरचन्द्रः, चक्रं च भूमितलम्, तानि ध्वजदर्छ स्चकृरेराय एटिशराशादापचक्रानि तः 
समाः सह्शाः । पुनः कथंभूता अद्जवृत्तयः । लोप्मतसरवारिनिमाः तोरणं च द्वादश्स्त- 

म्भविन्यासरः, तरवारि प्करथारखःः, ताल्यां िभाः सद्ृशास्तोरणतरवारिनिमाः । 

उपमाल्कारः ॥ 

वक्चसीदयादि । ठुरगाणां वुरःमाणां तावतः त्रमरकाः शस्ताः प्ररोसनीया 
भवन्ति । कुत्र कुत्र । वक्षति हृदयस्थे, तधा व्वामुंजयोविपते, तथा अलक यय, 

तथा इषदेदो चतुणी खुणां उपरितनभगे तन्या कर्णमुलयोः श्रवणमृट्योधिपये, तथा 
केशान्त योग्रोवोभयप्रदेदयोः य॒क्तिरयुक्तास्ोटागोरराव्तः रसतो मवतः । रामु 
चयाटक्छरः ॥ 

विद्याछेद्यादि । वुरद्स॒रष्माः काम वृत दप्रप्ट्दायका भवन्ति । कथंमूनास्नु- 
रह्म: ¦ पिङ्षालमालः विस्तीर्णल्खारटय्रदेगाः। पनः कर्थमुनाः । बरहिरानताग्याः वाद्यग्रदशे 

निश्नमुराः । पुनः कथभूताः । सुक्ष्मत्वचः स्रूक्षा च तुच्छा त्वक् त्वचा येषां त तथा । 
पनः पीवरबाहुदेशः स्थूख्वाद्ुप्रदेशाः । एनः सुदीधजक्ाः अलयायतग्रद्रताः । पुनः 
एथुपृष्ठसघ्याः विसतीणीसनप्रदेशाः । पुन त नदराः मध्यक्षामाः । जालयलेकारः ॥ 



२ आश्वासः] यश्चसिरुकचम्पूकाव्यम् | ३१९ 

जीमूतकान्तिषनघोषहेषः करीन्द्ररीटागतिराज्यगन्धः । 
परियः परं माल्यविकेपनानामारोहणाहैस्ठुरगो बृप ॥ २०४॥ 
कदनकन्दुककेिविखासिनः परबरस्खरने परिधा हयाः । 
सकरभूवलयेक्षणदृष्टयः समरकालमनोरथसिद्धयः ॥ २०९ ॥ 

अन्यूनाधिकदेदाः समघुविभक्ताश्च वष्मैभिः स्वैः । 
संहतघनाङ्गबन्धाः कृतविनयाः कामदास्तुरगाः ॥ २०६ ॥ 

जयः करे तस रणेषु राज्ञः काठे परं वपति वासवश्च | 
धमोथेकामाम्युदयः प्रजानामेकोऽपि यसखासि हयः मरशसः ॥ २०७॥ 

जीमूतकान्तिरिस्यादि । वरगस्वुरङ्गमो दरपसय रान्न आरोहणां चढनयोग्यो भ- 
वति । कथंभूतस्तुरगः । जीमूतकान्तिमवव्णः, घनघोषहेषः मेघध्वनिसमानहेषारवः, 
करीन्द्रटीरागतिः हस्िनाथवदनायासमन्दगमनः, आज्यगन्धः घृतसदशपरिमलशरीरः । 
पुनः कथंभूतः । मात्यविदेपनानां च पुष्पचन्दनानां परमतिरायेन प्रियः 1 उपमाटंकारः ॥ 

कद्नेत्यादि । हया अश्वाः । कथंभूता हयाः । कदनकन्दुककेलिविरासिनः कन्दुक- 

सय केलिः कीडाकरणं कन्दुककेलिः, कदनः संग्राम एव कन्दुककेलिसत्र विलासो येषां ते 
कद्नकन्दुककेटिविलसिनः। पुनः कर्थमूता हयाः । प्रवेरुस्खलने परिघाः परेषां सघृणं 
वलस्य सैन्यस्य स्वने प्रतिष्टम्भने परिघा अर्भ॑लाः । पुनः कथंभूताः इयाः। सकरमूव- 
लयेक्षणदष्टयः सकलस्य समग्रस्य भूवलयस्य पएरथ्वीमण्डलस्य रक्षणे अवलोकने दृश्यो 
लोचनानि येषाम् । पुनः कथंभूताः हयाः । समरकाटमनोरथसिद्धयः समरकारे 

संम्रामावसरे मनोरथानां वाञ्छितानां सिद्धयः प्रा्चिकराः । रूपकाट्कारः ॥ 

अन्यने्यादि । तुरगास्तुरद्गमाः कामदा वाञ्छितप्रदायका भवन्ति । कथंमूतास्तु- 

रगाः। अन्यूनाधिकदेहाः हदीनाद्काधिकाद्गरदितशरीराः । पुनः कथंभूताः । स्वैः सममरव- 

ष्मभिरत्तेधायामपरिणाहः कृत्वा समसुविभक्ताः समानविभागीकताः समानविश्र- 

गिता: । पुनः कथंभूताः । संटतघनाङ्गवन्धाः संहतो न्यो घनो निबिडो अद्गबन्धः 
शरीररचना येपां तं संहतघनाद्गवन्धाः । पुनः कथंभूताः । कृतविनयाः पूर्य॑मण्डल- 

चन्द्राकारशरीवत्सतिकूटयोवनषट्पद्यकर्मेसवेतोभद्रमलकवीणावतं खस्िकादिगतिषु शि- 
क्षिता: । समुचयाल्कारः ॥ 

जय इत्यादि । यस राज्ञ एकोऽपि हयः प्रदास्तः प्रशेसनीयः असि भवति, तस 
राज्ञः रणेषु संम्रामेषु जयः शत्रुपराजयः केरे हसते भवति । वास्तवो मेघः परं निश्चयेन 

काले अवप्तरे वपति क्षरति । तस्य राज्ञः प्रजानां लोक्रानां धमोर्थकामाभ्युदयो भवति । 

धर्मश्च पूजादानलक्षणः, अर्थश्च धनधान्यादिलक्षणः, कामश्च इष्टग्वनिताचन्दनादिभोगः 

पत्चेन्दियविषयसाल्यं धमोर्थकामास्तेषु अभ्युदयः उतपत्तिभैवति । समुचयाटंकारः ॥ 



६.१६ काव्यमाख ! 

कूटखाचलकुचाम्भोधिनितम्या वाहिनीभुजा । 
ध्रा पुरानना स्रीव तस्य यम्य तुरङ्गमाः ॥ २०८ ॥ 

ति बद्िम्यां ताभ्यामुक्त यिकञप्ती निशम्य विश्राण्य च पश्चाङ्कख्य- 
नाधिकमङ्स्पृष्टकमुत्तरीयःकूलाश्चरपिदहितविम्विना सिद्धदेशपरसुखेन मो- 
हतिकसमाजेन, देव; परा्ादं संपाय प्रतिमां निवेशयेत्, प्रतिमां वा निवेश्य 
प्रासादं संपादयेत्, सति परामर्ध्ये प्रामादसंपादनं प्रतिमानिरेशनं च 
युगपत्कृयात् . इति यथा---तथा समाचरिदार्कमणः पदटरवन्धोत्सवम् 

कुःखाचलेव्यादि । चदय रनः वुरदमा वतन्ते तस्य राज्ञो धरा द्वी भवति । 
केव । चीव स्रीसद्ली । कथंभूता धरा । कुटाचलद्चा कुलाचलं उदयासलपवता तावेव 
कुचे! सन! थसः सा कुल चका । पुनः कथंभूता । अम्मोधिनिततम्या अम्भोधिः 

द्रो नितम्यः कटीपश्राद्धागो यस्याः सा तथा । पुनः कथंभूता । वाहि्नीभुजा वादि- 
ग्य गद्ासिन्धू नयाभुजं यस्याः सातथा! पुनः कथनूता । पुरानना पुरं रजधानीं 

आननं मुखं यस्याः सातथा) शूपक्राख्ारः ॥ 

इतीदयादि । छठि निंधरयेन तदा तस्मिन् काटे दस्यश्रवर्णनावसाने अदं सेषा- 
दितद्रनीयाधरमदीक्षानिधक्थ संजग्मं संपादित उत्पादिता द्वितीयाधमद्य गृहस्थाध्र- 
मस दीक्षाया अभिपेको मद्गलन्नानं यस्य संपादितद्धितीयाधमदीतानिपकः, चकाराद्राज्य 

भिपेक्रश्र, संजगमे संजातः किं कसा पनम् । दति प्रृवाक्तप्रकारेण वन्द्यां स्वति 

पाटकाभ्यां तास्य्रां करिकलाभः करिकलामिधान वाजिधिनोदमकरन्दान्यां उत्त विप 

विक्षप्ती विक्ञापने निशम्य श्रुत्वा । पुनश्च किं छवा पृवम् । पदा टयनाविकं चटपदवे्छाय 

करदूयमस्तकसंव्रन्थि आभरणवघ्रादिक्रादपि सिक यधिक्नरं अद्रस्तः निजदारीर- 

ट्र वसु ताभ्यां उमाभ्ां विधाप्य दत्वा । कथंभूतान् । सिद्रादयाप्रयुनन तिद्धादरा- 

नामा प्रमुखो मुख्यो यस्य माद्रतिकसमाजस्य स सिद्रादेगप्रनुयस्तन सिद्रःदयम्रसु- 
खेन माद्रर्सिकसमाजन गणक्रसमूहेन इति असुना प्रद्मरण विनवदेतसविषनरात्स- 

वसमय: पिनिवेदितो विन्नापिनः सपिधतरो निक्टवतां उन्सव्रसमयो विवाह्य 

देकावसरः ! कथंभूतन मोद्रतिकसमाजन । उत्तरीयदुक्ूवलधिदहितविम्मिना उत्तरी- 

मुपरिततनं चन् दुकूल प्रखर तस्य अवटेन प्रान्तन पिहिता सम्पिता चिम्बरी सुखं 
यख स उत्तरीयदुष्टूलातल्पिहितचिम्बी तन त्थोक्तन। इतीति क्रिम् । दे दव हे राजन्, 

प्रसादं देवभवनं संपादय निष्पाय प्रतिमां प्रतिच्छायं निवेयत् स्थापयत् । प्रतिमां 

ग्रतिविम्चं वा निवेद्य साप्रयित्वा प्रासादे संपादयत् देवमन्दिरं निष्पःदयेत् । सामध्व् 

सति सम्थतायां विद्यमानाया सरलां प्रासादसंपादनं दवरग्रहनिप्पादनं प्रतिमानिवेश्नं 

चे विम्बस्थापनं च युगपत्समकालं कुयात् विदध्यात् । इति इष्यो न्यायो यथा येन 
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कृतपट्रबन्धोत्सवस्य वा दारकं, सव्यनुगुणनायुक्ते र्मे दारकं पद््न्धो- 
त्वं च पह समाचरेदित्यत्र वीजाङ्करयोरिव न कश्चिदू्वापरकरमनियमः। 
कोटठिनीफरपुष्पयोसिव सहभावे वा वियेधः कोऽपि समस्ति । ततः 
भ्रूयतामुभयोत्सवरम्नविशुद्धिः । 

तथा हि-सुकविक्राव्यकथाविनोददोहदमाघ माधस्तावदयं मासः, सप- 

लसंतानसरःरोषटुचे शुचिः पक्षः, दुर्वारयैरिकुरुकामिनीवैधव्यदीक्षायुरो 
गुरूवारः, अनवरतवयुविश्राणनपेतर्पितस्मसतातिे तिथिः पञ्चमी, प्रणतम्- 

प्रकारेण वतैते, तथा तेन प्रासादग्रविमाकारेण समाचरितदारकर्मणः कृतविवाहराज्ञः 
पश्वन्धोत्सवं पद्यभिषेकं प्रबन्धं समाचरेत् कुयीत् । कृतपट्टबन्धोत्सवस्य रक्षः वाथवा 
दारकर्म समाचरेत् विवाहं कयौत् 1 अनुगुणनायुक्ते अनुक्रूखनासंयुक्ते रपरे शदयुदये 
"राशीनामुदयो लयम्” इति वचनात् सपि विद्यमाने दारकर्म विवाहमहोत्सव पश््वन्धोत्सवं 
च राज्यपद्यमिपके च सरह युगपत् समाचरेत् सम कुयोत् इल अस्मिन् का्द्रूये 

वीजाङ्करयोरिव पूत बीजं पश्वादह्ुरः पूर्वमङ्करः पश्वाद्रीजं बीजाङ्करो युगपद्धवत एव । 
पूरवापरक्रमनियमः पूर्वपश्चाद्नुक्रमनि्धारणं न कचिद्ररतेते न को ऽप्यति । कोहलिनीफल- 
पुष्पयोरिव कृष्माण्डीत(स)खङुसुमवत् सहभावे युगपद्भावे वा कोऽपि कधिद्धिरोधो 
न समसि न समग्वतैते । ततस्तस्मात् कारणात् उभयोत्सवलप्नविङ्ुद्धिः द्(रकर्मप्व- 
न्धोत्सवमहतं विद्धिः कर्मेतापन्ना मवता कतृभूतेन ध्रूयतामाकष्यंताम् । 

तथाहि । तमेव निषूपयति उभयोत्छवलप्नवि्चुद्ध निरूपयति--हे सुकविकाव्यक- 
धाविनोददोददमाघ सुक्रवीनां काव्यकथाविनोददोद् द ऋौडामनोरये माघो माघक्विसद्शाः 

ह राजन् भूगत तस्य संबोधनं हे तथोक्त, माघो माघनामा तावदनुक्रमेण अयं इदानीं 

वततैमानो माषः वतेते । हे सपलसंतानसरःरोषश्युचे सपलाः दचवस्तेषां संतानः 

समूह एव सरस्तडागः जडग्यतत्वात् तय सपे निजेलीकरणे शुचिरापाढमाचः सपल- 
संतानसरःरोषय्रुचिस्तखय संबोधनं हे तथोक्त, चिः शङ्क: पक्षो वतेते । हे दुर्बार- 
वेरिकुरुकामिनीवेघव्यदीक्नागुरो दुःखेन महता कटेन वारयितुमशक्या दुवरासते च 
ते वैरिणः श्रवस्तेषां कुल समूहं तख कामिन्यो विलासिन्यसतासां वैन्यं विश्वसा- 
त्वं तस दीक्षा व्रतस्य ग्रहणं रण्डात्वग्रतिषाटनं तस्या गुरु्निषेकादिषृद्धरः दुबौरवैरिकु- 
ठकरामिनीवयव्यदीक्षागुस्तख (कीर्तनं) संबोधनं क्रियते हे तथोक्त, गुरवृदस्पतिनाम 
वारो दिने वतते । हे अनवरतवघुविश्राणनसंतर्यितसमस्तातिये अनवरतं निरन्तरं 
वसौ; कनक्रल्सय विध्राणनं वितरणं चधणं तन संतर्पिताः सरम्यक््रीणिता समस्ता 

निखिला अपि अतिथयः पात्राणि येनस तथातस् संबोधनं हे तथोक्त, तिथिः 
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पालाङ्गनाशरद्धारसमागमाभयप्रदानोत्तर उत्तरानक्षत्रम्, प्रचण्डदोदेण्डमण्ड- 
नकण्ड्ूरद्विषटदानवदमनसंपादितजगत्रयीहण टपणो योगः, चोयधररयदायै- 

वीय) दिक्षतियचरितरकीतेनकथाम्रथम प्रथमं करणम्, निजप्रतापयुणगायनी.- 
करृतामरमिथुन मिशधुनोदयः समयः, सकललोकरोचनोत्वचन्द्र॒चन्द्र 

पश्नमी वर्ते । गुरौ पृणापिद्धियोगः पूचित इयथः ! हे प्रणनमपरालाद्रनाःरद्ारसमाग- 

माभयग्रदानोत्तर प्रणताः पादयोः पतिता ये भूपालाः सामन्तास्तप्रामदनानां कमनी- 
यकामिनीनां शरङ्भारसमाममं अरठक्रणक्रटे अख्कारकरण अभयप्रदाय निमयल्वरकरणे 

उत्तरः प्रष्ठः प्रणतमूपाखादनशचक्षरसमागमामयप्ररानोत्तरस्य संमोधन दे सथोक्त, 

उत्तरानक्ष्ं उत्तराभाद्रपद नाम नक्षत्रं वर्तत । तथा चोक्तमू--कन्याविषहै निवेधो 
मघाखाध्युत्तराघ्रये । मूलारुराधाहस्तपु रेवतीराहिणीमरय ॥ ह प्रनग्यदोदण्डमण्डनक- 
ण्लषरिष्टदानवद्मनसंपादितजगव्रयीट्पण प्रचण्डा बद्वत्तराये ददण्डा वदुगद्यनि 

तैमण्डनं संग्रामतूत्रं कण्टः खजुमन्तो य द्वष्रः सत्रवस्त एव दमया पलयाम्नपां 
दमनेन माननेन भदकरणेन संपादितं जगवन्याश्निटो क्यस्य टुपपरमानन्द् यन मनया 
तस्य संबोधनं है तथोक्त, देधणो नाम योगो कर्मत । योगाः सपविद्रतिमवन्ति। त क-- 
विष्कम्भः प्रीतिरायुष्मान्मामाग्यः दोमनस्तथा । अतियण्टः समी च पृः दलं 

तथैव च ॥ गण्डो ब्रद्धिप्ुवश्रव व्याघातो दधणरस्तथा | वज्रः िद्धिव्यतीपानो वरीया- 
न्परिघ शिवः । सिद्धिः साध्यः य॒भः यको त्रप्रा पन्द्रो्थे वेनतः १५ दति गधःमम्धा टध- 

ग्शतुद््यो योगः । हे शा्यध्रयदारयवरीर्यादिश्तियतचरित्रीतनकथापयम दारस्य भाव 
कर्म वाशाय साम्यं सटदमटकोटिमरादिकल्वम् , धीरस्य मागो भय संभ्रामादनिवक 
त्वम् , उदारस्य भावः आदाय व्यत्ननवन् अवियमानोऽपि वनस्य दवम् तीरे भवं 

सामर्थ्यम् , आदिराव्दात् दोण्डीयगाम्मीयी दिकं यन् क्षवियाणां [जयुत्राणां चरित्र 
कीर्तनं शब्दनं कथनं तसय कथा वाता तन्या प्रथमो यस्स वोघरमं टे तया, 
परथमं करणं वर्तेते । करणान्येकादश भवन्ति । तन्मध्य सप्त चद्ि| चल्वारि स्थिरापि। 

कानि तानि चटलानि--ववं च वाट्वं चव कलव तत्तटं तथा।ग|¶ च विनं व चि- 

षटिष्त्का च सप्तमम् ॥' तत्र स्थिराणि चतवारि करणानि । उक्तं च-|नुदुदा यान धनि. 

प्रहीण तद्या विदान च्डनिद्धितीये । दशाययोलशरेमान फ टु्रमाय्र प्रतिपद्ये 

च] दरति वचनात् प्रथमे करणं ववनाम । हे निजप्रतापयुण | [यनीदरनामरमिधु 
निज आत्मीयो चोऽसं प्रतापः कोशदण्डायतिरेकसलस्य गुणस्य गुनी गान्वधरीटता- 
मरमिथनानि खीपुरपयुगटानि येन स तथा हे तथोक्त, मिधुनोदयः | | 
उदयो वर्तेते । मिथुनकन्यातुखाधनुः पूर्वाधानि मानुपासतेन धनु | घ मानवाक्रारं 
अपराथेमश्वाकारम् । हे सकललोकलोचनोत्सवचन्द्र॒ सकलाथ ते [हाश्च सक्ल्यो- 
कास्तेषां लोचनानासुत्छवे आनन्दकरणे चन्द्रः शीतास्तस्य संक्ीधनं टे तथोक्त. 
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एकादद्यो र्यस्य, श्रीसरखतीप्रपाधितपूवंपाणिग्रह महगणः सर्वोऽपि सप्त- 
मा्टमद्रादददेचाश्रयशून्यो रममस, कव्याणपरम्परार्सपत्संपन्नदेवमानुष 

मानुषो रयांशकश्च, अरेषविश्वभरेश्वरातिशायिजन्मोत्सवदिवस दिवसतारा- 
तारेश्वरावखाश्च प्रकामं प्र्चसाः, विरोषेण तु गुरुवरं महादेव्याः, देवस चा- 

(क विनिवे [क 

दित्यवलम् । तदुिष्ठतु देवः' इति विनिवेदितसविधतरोपवसमयः समुपसत्य 
विछासिनीजनजन्यमानमङ्गलारपं तमभमिषेकमण्डपममरारुयमिव सरलरज- 
तका्तंखरकरराम् , ईश्रश्वशुरमिव विविधोषधिसनाथम्, अक्रूपारमिव सम- 

चन्दरशन्द्रमा लम मिथुन ल्य एकादशो वर्तते। हे श्रीसरखतीप्रसाधितपूर्व पाणिग्रह 
श्रीश्च लक्ष्मीः, सरखती च भारती, अनयोः प्रसाधितः कृतः पू प्रथमे पाणिग्रहो येन 
स तसय संबोधनं हे तथोक्त, सर्वोऽपि समस्तोऽपि भ्रहगणो लप्रस्य सप्तमाष्टमद्रादशदे- 
शाश्रयद्ुन्यो वर्तते } सप्तमे च स्थाने अष्टमे च स्थाने द्रादयो च स्थाने कोऽपि ग्रहो 
न वर्तेते । है कस्याणपरम्परासंपत्संपननदेवमादुष कल्याणानां श्युभानां परम्परा श्रेणिः 

सेव संपत् तया संप्र: परिपूर्णः देवमानुषो दिव्यमानवस्तख संबोधनं हे तथोक्त मा- 

मनुषो ल्नांरकः व्रषलप्रय मिथुनासो द्विपदत्वात् मानुषः द्विपदः चतुष्पदश्च 
अपदमध्ये । है अशेषविश्व॑मरेश्वराविश्ायिजन्मोत्सवदिवस विश्वमरायाः प्रथिव्या 
हेश्वरा विश्व॑भरेश्वराः, अदोषाश्च ते विश्वंमरेश्वराश्च तैः विश्व॑मरेश्वरेः अतिशायि 
अ्युष्टद्धि जन्म उत्सवदिवसो यख सतथा तस संवोधनं है तथोक्त, दिवस- 
तारातारेश्ररावस्थाश्च प्रकामं प्ररास्ताः दिवसाश्च ्रवासनष्राद्यम्रतंजयाल्या । 

दासा रतिक्रीडितसप्तयुक्ता कूराहया कम्पितसुस्थिताश्च ¶' तेषु मध्ये दिवसावस्था 
अतिशयेन प्रशस्ता वतैते । तारा तारावस्था प्रशस्ता वतैन्ते । तदुक्तम्--जन्मतारा 
द्वितीया च पष्ठी चैव चतुधिका । अष्टमी नवमी चैव पर् ताराश्च इभावदाः ॥ 
एतावता तृतीया पश्चमी सप्तमी च तारा अञ्चुभा इवर्थः । यसिन् नक्षत्रे जन्म 
भवति तस्माद्रण्यते । तारेश्ररश्च चन्द्रस्तस्याप्यवस्था प्रथमा अतिरयेन प्रशस्ता वर्तते | 
विशेषेण तु महादेव्या अमरतमतेयरवल वर्तते । देवल च मवत आदिलयबलं वर्तते । 
तत्तस्मात् कारणात् देवो भवान् उत्तिष्रतु उद्धवो भवतु उद्धातु । किंकृता । पूतवै संपा- 

दितद्वितीयाश्रमदीक्षाभिपिकमण्डपं सुपस सम्यगाध्रिय । कथंमूतमसिप्रकमण्डपम् । 
व्रिलसिनीजनजन्यमानमङ्गलालपम् विलसिनीजनैः सखी जनेर्वाराक्गनासमूहेवा जन्यमानाः 

क्रियमाणाः मङ्गलालापा मद्गल्रब्दा यस्मिन् मण्डपे स तथा तम् । पुनः कथेभूतममिषे- 

कमण्डपम् । सरल्लरजतकार्तसखरकल्शम् कातखरसय सुवर्णस्य ये कलशाः पूर्णकुम्भाः 
रल्नरजतकातखरक्लशास्तत्दितम् । अथवा रत्नानामपि कटशास्तच वतन्त एव । 
कमिव । अमराख्यमिव मरुगिरिसिव । यथा अमराय्यो रल्नरजतकातंखखर- 
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दरगापगाम्भःसुमगम्, अहैननिवासमिव प्रसाधितमितातपन्रचामररमिहानम, 
अम्बुजापरनशयमिव कुतपाहकरालकरनमध्यम्, एवमयग्प्वापि नेषु तैष्वमि- 
लपितेषु वस्तुषु कल्यग्माममिव परिपूरितकामम्, अन्रयागतकृरवनोपकर- 

ण्ठपकतिसितप्करकरुरुधनागुधम्, आप्तलोक्रापनीयमानमानवसतराधम्, 

यत्पाकोन्सुखमुक्तद्यक्तिपर्टेमुक्ताफयः स्फारितं 

यर्सयःपरविरूटकन्दल्दयैरुटानितं विद्रुमः 1 

कर्शसहितो भवति। पुनः कथभूतमनिपकमण्डपप् | विद्भोपिसनायम् दृषपदा यदेष 
धादिसहितं सथावधिसहितं वा । कमिव) दृलरनदरमित दिसवन्यतरदिति यथा मः 
वान् नानाप्रकरासपधिरटितो भवति । पुनः पयमुरममिनेकमतपम् ) यमुटयःपयाम्मः- 
सुभगम् सुद्र गच्छतिय्ासा आपमानदा तम्याः जम्नाविनिष्धः समयं मन्दरम्) 

कमि | अकरपारसिव) यथा अद्रुपारः समुद्रगापयान्मःमुभसो मनः । पुन् हनम 

भिधकमण्डपम् । प्रसापरितसितातपन्रनःमरासरामनम् विप् व सन 4." 

राणिचप्रग्मीर्णशानि, मिटामने च ानदविष्रम् , निरवयव तमरा नामनः ने प्रया वदमि 

मण्डितानि सितातपतरचामरमिह्ासनानि यस्मिन्मनो प्रमेय सनव. 

चामरसिदहासनस्तम्। कमिव । अदमिवाममिव यव्रसससवयरपम रमाम् | सथा लदुपताम् 

प्रसाधितसितातपत्रचामरिदासनाो मवति । पुनः कयनुदमःनपनमय दपम् । एवा राट 

करृतमधयम् कुनपारः प्रत्यव्रद्नरलन्नः मन मवा मप्र प्व मकस 

तथा तम् ।कसिव। अम्तरुजासनरायरमिव व्रद्मलमिव 1 वया दस्यु जासनययः एना राट- 

कृतः श्दुारितमधयो मवति) पुनः कथमुनमाभपकमण्टपन् । एनमननः प्रदर पर 

ष्वपि तयु तेषु जगन्प्रसिद्रपु अभिख्यितयु वस्नुपु नययुनमु पदातिनं परि मं 

परिपूणाभिलापम् । कमिव । कन्पय्ाममिव खवलाकसिव । नथा क्पग्रन्मः सव्वस्नुपु 

परिपूरिनक्रामो मवति । पुनः कथमुनमयिपरकमण्यपम् । सन्वयागन एदद्वा पकण्टप दक्- 

त्प्ितसकलकुटथरावुधम् अन्वयायना निनकुटरमवन्यना याद्टुवन्य लन्यिङापरन- 

शरी तस्या उपक्रण्ड नसा पररिक्रल्पिदानि ममन्ताद्धनानि सकटयामि सममः दय 

नानि पूरपुरूपोपानितखापतयानि आनुध्रानि सस्य च यन्निन् अनयकमण्डयम 
तथा तम् । पुनः कथमूतममिधकमण्डपम् । जामटोकापरायमारमासवसेत्रःतम् आाप्तलो ५ 
हितकुटम्बवमः अपनीयमाना दूरीक्रियमाणा मानवानां मनुष्याणं संत्राधा संश्ीर्मता 

यन्रसतथा तम्) अकि कुवन् | सपादितद्भितीयाश्रमदीक्नाभिगश्ः संजग्म संजानः। 

इति अमुना प्रकारेण जल्केटिविलासान् नटकेटिविलासनाममनालिकात् योधरकागन 
मजनावसरवृत्तानि न्नानसमयकवितानि आकर्णयन् श्वन् । दनीति किम् । 

यत्पाकत्यादि । रक्षमोरमगी(ष्या) विनोदः कडा यस्य स लष्मीरमणीविनोदसतस 



२ आश्वासः यशसिरुकचम्पूकान्यम् । ३२१ 

यन्नारायणनाभिपङ्कजरजोराजीभिरापिद्चरं 
तक्ष्मीरमणीविनोद जलधेः पाथोऽस्त ते प्रीतये ॥ २०९ ॥ 

यत्रामूदमृतातपः सुरकरी कसदट्रमः कोौ्तुमो 
रक्ष्मीरप्सरसां गणश्च सुधया साधै बुधानां सदे । 

बद्धूयो सुवनोपकारिचरितेरासेव्यमानं धने- 
सद्रलाकरवारि मजनविधौ मूयात्तव श्रेयसे ॥ २१० ॥ 

संबोधनं है तथोक्त हे राजन्, तत्परसिद्धं जलधेः समुद्र पाथो जले ते तव प्रीतये 
हीय अस्तु मवतु) तच्छिम्। यत्पाथः सुक्ताफङैः मौक्तिकैः स्फारितं प्रचुरीकृतम् । कथं- 

भूतैः मुक्ताफलैः । पाकोन्मुखीनि पचमानानि निष्पन्नानि तया पाकोन्युखतया मुक्तानि 
लक्तानि शुक्तीनां युक्तास्फोटानां पटलानि प्रतरणानि मण्डलानि यैस्तानि पाकोन्मुखम- 
त्तञुक्तिपटस्मनि तैस्तथोक्तैः । पाकोन्मुखशब्दात् तस्रययो छक्षः, समासेनैव तस्रलय- 
सोक्तत्वात् । तक्िम्। यत्पाथः षिद्धमेः प्रवाङैरुषापितं शोभमानम् । कर्थमततैः प्रवादैः । 
सदयःप्रविरुढकन्दल्दलेः सदस्तत्कालं भरविरूढानि ्राडुमूतानि कन्दलदल्यनि वद्टीसमू- 
हानि येषां विदमाणां ते तथा तैः। विटमश्चब्देनात्र ससुद्रसबन्धिप्रवालमणयो ज्ञातव्याः 
तक्किम् । याथः नारायणनाभिपद्रूनरजोराजीभिरापिज्रम् नरसख वघदेवस्यापदयं 
पुमान् नारायणः । अथवा नारा जेषु अयनं यस्यासौ नारायणः । कृष्णख क्षीरसाग- 
रजलमध्ये हयनकारित्वात् समुद्र्य मध्यस्थितद्वारवतीनिवासका [रित्वात् वा]। 

नारायणनाभिपद्कनरजोराजीभिरापिन्ररे समन्तात् इषट्वा पीतवणैम् । रूपकालंकारः \ 

यत्रेलयादि । तल्मसिद्ध पूर्वक्तलक्षणं वा ॒रत्नाक्ररवारि क्षीरसागरजरं मजनविधो 

ल्लानविधाने तद भवतः श्रयसे मङ्गलाय भूयाद्धवतु । तच्किम् । यत्र रत्नाकर्वारिणि 
अम्तातपः चन्द्रोऽभूत् वभूव । यत्र रत्नाकरवारिणि स॒रकरी एेरावणो नाम उत्पन्नः । तया 
यत्र कल्पद्मः संजातः 1 तथा यच्च कोस्तुमो नाम रत्नमभूत् । तथा यत्र क्ष्मीरभूत् 

कृष्णभा्या संजाता । तथा यत्र॒ रत्नाकरवारिणि अप्सरसां रम्भातिलोत्तमोर्वशीमेनि- 

कादीनां खशवेदयानां गणः समृ ऽभूषट्वभूव 1 कथम् । साधं सह । कया सह । सुधया 

सह् अमृतेन समम् । एतत्सव किमर्थमभूत् । बुधानां विद्रननानां सुद दीय । तथा 
यद्रत्नाकरवारि घनेमघंरसेव्यमानमाखायमानं वर्तते । कथम् । भूयो वारेवारम् । 
कथमूतैृूनः । मुवनोपकारिचरितेः भुवनख मदयखोकखय उपकारि उपकारकं चरितमा- 
चारो यपां तं भुवनोपक्रारिचरितासतैः । तथा चोक्तं कालिदासेन महाकविना--'्ल- 
ह्मीकालुभपारिजातकखधाधरन्वन्तरिश्वन्द्रमा गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रम्भादि- 

देवाष्रनाः । अश्रः सप्नयुखः मुधा दरिघनुः खद्धो विपं चाम्बुप्रे रनानीति चतुद 
प्रतिदिनं ्वन्वु वो मद्यम् ॥" समुचग्राठकारः ॥ 

४१ 



३२९२ काव्यमाख् | 

यन्नाकटोकमुनिमानसकस्मषाणां 

कार्यं करोति सकृदेव कृतामिषेकम् 
प्राञ्यरोरशिखरा्मतापसानां 

सेव्यं च यत्तव तदम्बु सुदरेऽस्तु गाङ्धम् ॥ २११॥ 
यासतीराश्रमवासितापसकरुटेः संभ्याविधाद्रुखणाः 

सेव्यन्ते प्रतिवासरं म॒रगणेर्याः पण्यपण्वापणाः | 
उद्यन्ते शरिमोलिना च् रिरमा तन्मना सा 

स्ता वारः पवनाय सन्तु सव्रता मागीरथीममत्राः || ६२२॥ 

यमुनानमद्रागोदाचन्द्रमागासरम्बती- | 

सरयुमिन्धु्ोणोद्यं न्दवोऽभिपिच्यताम् ॥ २१३ ॥ 
दति जक्केट्विलामाद्रेताटिकान्मजनावमरवरत्तान्याकरणयन . 

यन्नाकलोकेदयादि । तद्वा्मम्बु तव सुद भानन्दाय अस्तु मवतु । यष््म्। 
यत् याद्रमम्बु सकृदेव एकवारमपि छताभिधक खानीत सन् नाकलोकमुनिमानयच्छ्म- 

पाणां काद्य करोति विदधाति नाकटोकम्य खर्मन्य ये मनयो सरीच्यज्ीन्यादनम्तेषां 
मानसं मनः अल्मा तस्र कल्मपाणां पापानां कारय दनुन्य यिद्ाति । चननं या 
अम्बु । ् राटेयरट्रिखराधरमनापसानां प्रदिय्षटम्य हिमाचल निरे आध्रमः 

स्ितिर्थपां ते प्रादेयगटशिवरध्रमासने चते ताथा मुनयस्तं च सव्यं नना 
नासनधाव्नादियोग्यम् । सतिद्ययाटक्रारः ॥ 

या इत्यादि! टदे रजन्, ताः मार्मारथीसंभना वरो जयानि भवदन्यं मव 
स्नानाय सन्तु मवन्तु । ताः काः । याः वारः लीराश्रमवःमिनयन 24: तीरथोम्दयोरा- 
र् त 91 >~; च क = किन कि कीन भं श्वर ,९ 

श्रमयु गृदृष्ठु वसन्ताःयत्रराटयवमानरानमवाप्यनस्म चतत तपु नृत्त न कः 

समः प्रतिवासर दिनं दिनं प्रति नव्यन्ते ¦ दयम् वारः । सेधयायिधो सेध्यावन्दन- 
विधान उल्वणा उद्रि्ताः। न कंवटं रापसकुः सन्यन्ते, मरगद्द् वसम् रभ 
सेव्यन्ते । कथमूना वारः । पुप्यप्रण्यापणाः पुप्यसव पप्य स्यः 
गेसदशाः । या वारः यरिमालिना श्रीमद्ादयन रिसा मकेन उष्यन्त ध्रियन्ते । 
किमर्थम् 1 त्वन्मजनाय युव भवतः मनाननिमित्तमिव् । उन्प्रश्षाट्कारः ॥ 

यसुनेत्याद् । देवः श्रीवोरमदारानो जटः क्वा अभिषिच्यतां द्राप्यताम् | 
कथेभूतेज॑लः । यसुनानर्मदागोदाचन्द्रमायासरखनीसरनृनिन्नुशोणोल्यः चमुना च क्र 
छिन्द सुरतनया, नमेदा च रेवा मेकलकन्यका, योदा च नदीविद्चधा, सरखती च 
नि्रगाविरशेषः, सरयूश्च अयोष्याधोव्िनी नदी सिन्धुश्च पश्चिमसमुद्रगामिन्यापया 

> 1 ११ ~ 9. १ 
#। 

[8 क| ५ 
८१ 

(४. 11 

#। 
1; स ~+ 



२ आश्वासः] यशसिखकचम्पूकाव्यम् । २२३ 

उदोटारकवीचिमि्िचकितापाङ्ोयरश्रेणिमिः 
्क्ष्यत्कुचचक्रवाकमिथुने्व्यडरनामीहेदेः । 

वार्रीनिवहैः सतूर्यनिनदं जातामिषरकोप्सवः 
कामं स्फारितकाच्चिदेशपुलिनिः सिन्धुप्रवाहैरि ॥ २१४ ॥ 

पुनः सारखतसं इव धृतधवल्टुकूरमाल्यविरेपनारंकारः, समारक्ष- 
णदक्षाङ्करकषसारः, समाभित्य मार्जनीयं देरामाचसितोपस्परेनः, कुरपूतपा- 

५५ 

गणश्च नद्वि्ेषः, तेभ्य उत्था उत्थानं येषां जलानां तानि तथोक्तानि तेः । समु- 
चयाटंकारः ॥ 

उलोखेव्यादि } रथंभूतोऽ्हम् । वारद्नीनिवहैः वारस्यावस्रख संबन्धिनो ये 
स्रीनिवहाः चरीसमूहाः वार्रीनिवहाञैवारल्रीनिवेहेः । वेद्याजनसमूहैरिखथः 1 
जाताभिषेकोत्सवः समाप्तपद्ममिपेकमहोत्सवः । कथम् । सरतूयैनिनदं अनेकवा- 

दित्रध्वनिखहितं यथा भवत्येवम् । कथेमूततर्वारल्नीनिवहैः । उटोखङ्कवीविभिः 
उछला उक्कर्षेण चपला जलकाश्रणङन्तलास्तेषां वीचयो लदर्यो येषु वारघ्लीनिवहेषु 
तथा तेः । पुनः कथंभूतेवौरघ्ीनिवेहैः । विचरितापाङ्गोत्परप्रेणिभिः विचलिता विवि- 
धप्रकारवचेष्टिता ये अपाङ्गः मेत्र्रान्तास्त एव उत्पलश्रेणयः वकुरुषमूहाः येषु ते तथा 

तेः। पुनः कथंभूतैः वारघ्लीनिवहैः । प्रधुभ्यत्छुचचक्रवाकमिधुनेः *"“ "“““"““"* “^ 

पुनः कथमत: वारघ्रीनिवहेः । व्यालोलनाभीहदैः व्याखोला विशेषेण चपला नामीहदा 
नाभीविवरा येषु ते तथा तेः 1 पुनः कथंमूतेवार खी निवहेः । काममतिशयेन स्फारितका- 
धिदेशपुलिनः स्फारितानि उचैःकृतानि काविदेशाः कय्यग्रभागा एव पुटिनानि तोया. 
न्वितसिकताद्रीपानि येषु ते तथा तैः। पुनः कथंभूतैः वारघ्लीनिवहैः । सिनधुप्रवाहैरिव । 
यथा सिन्धुभ्रवादाः उद्टोलवीचगयरः विचरलितोत्पलसमूहाः संचलचक्रवाकमिथुनाः व्याखो- 
लदा स्फारितपुछिनाश्च भवेन्ति । रूपकोपमालंकारः ॥ 

पुनरभिषेकोत्सवानन्तरम् । कथभूतोऽहम्। ्रृत्तथवल्दुकरूलमात्यविलेपनाटंकारः धवर्ट 

च पददृकरूलम्, माल्यं च पुष्पदामनि, विेपनें च धृता अङ्घच्छा(घ्वा)रोपिता धवर्टुकूल- 

मात्यविङ्ेपनाठंकारा येन स तथा । कथंभूतः । सारखतसये इव । सरखलया अयं सार- 

खतः सगः घष्टिः। यथा सरखद्याः सर्गः धवल्दुकरूलमास्यविदटेपनालकारो भवति । पुनः 
कथभूतोऽहम् । समारक्षणदक्षाद्वरक्षसारः समन्तादारक्षणे रक्षाविधने दक्षाः समथौयं 
अद्घरक्षाः शरीररक्षक्ाः सारा बलवत्तरा यख स तथा । पूनः कथंभूतोऽदम् । आचरि- 
तोपस्परनः आचरितं कृतं उपस्पदनं आचमनं येन स॒ आचरितोपस्प्नः । किं 

कृतवा पूर्वम् । साजनीय देर दस्तपादुप्रक्षालनोचितं स्थानं समात्रिय गत्वा । पुनः 
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नीयपरिकिलितसकलोपकछरणप्रोक्षणः. पथुपाम्यायुनीवद्वितीयः प्रप्रदास्ये- 

नामिक्षया च समेधिततमहमं द्रविणोदद्यमनेकमुधिदव्वम्तुव्यस्तदमर्निव- 
तितयजव्र(न)कर्मभियायनृकलोकेजंनितजेवातृकमचरारी्वादविमिमियधा- 
विधानम् , “अहो रक्ष्मीनिवासहदय, विलामिनीविनोद चन्द्रोदय. श्रीमती- 

पतिश्रीवमैनृपनन्दनास्रतमतिमदादेवीपुरःमराभिमंहामण्डटेश्चरपतिवराभिः 

कथमूतोऽटम् । कुरपूतपानीयपरिकनिपितसकलोपकरणप्रोक्तणः दामः प्रतं वित्रं 
यत्पानीयमुदक्तं तेन परिक्रस्पितं गकलानां समस्तानां उपदरणासां उपदारपात्राप्यं 
पोक्षणमभ्युक्षणं येन स तथा कत कृत्वा पूव सेपादितद्वितायाधमदा नानत सजम्म। 

आसुतीवट्द्वितीयः आघुतीवये यज्वा दित्या यसन तधा । प्रत्यना सहितः मन् 
द्विणोदशषं अर्थ पयुपाय सेवित्वा | तिवाददोमं छन्वा द्वध । फन तस्या दवणोदरं 

पथ्ुपासख । प्रपदज्येन दथिसिश्रसपिषा, न कवलं दविमित्मायिधा, आमिन्नना चदथ 
श्रोव्छटितक्षीरेण च । तथा चोक्तम्--श्ृत क्षीरे दविधिपतमाभिश्षा कयत् वुः | 
कथंभूतं द्रविणोदशम् । समेधितमदसं घतेन प्रज्याटिततनयम् 1 अधि फेय पयुप । 
यायजूकलोकदातभिः यथाविधान उक्तकृयण यथा मवस्यव | पथंनूतयाचमुयाै 

अनेकसुविदचवस्वुव्यसदस्तः अनेकानि नानाद्रकारापि गृविद्प्राति सम्स्यूनान यानि 

वस्तूनं नाटकसर्खेयुर्दलादामि तन्यसता व्याध्रना रस्याः करा वधा वालवृकखक् 

नांतेतथातंः । पुनः कथेमूतयायचृनलोकः । नर्वादितयजनत्रनोकचसमिः नवात 
निध्पादितं यजन्र(न)कम अहाना ससे निवाततयनन्र(न) : ॥ प्सः 

कथभतैय{यवृक्रखोः । जनित नवाकमच्त्राशीनादरवियिःनः जायन उन्पाटिष जवा 
कमनः आयव धनपरर्मच्ररारीवादविधि्यसे तथा तः । सहं क्र दुर्वन् संजग्म । दति 
अमुना प्रकारेण मनोजकुपरात् वन्दिनः सटतिषाटक्रान् वासि वचनत सिसममनते 

णचन् । मनाजकु जरा वन~प्। ना जनुतमातमट दूतः न मलिपि्न; < 

टो लक्ष्नीनिवासहदय सल्कम्याः (सवानभृ दृदयं व्यस्त तवा समया 

तथोक्त । अद वियत्तिनाव्रिसादचन्द्रादय व्रि नानां सदरतितानं वनदा उना 

चन्द्रोदयः रसाद्ादयस्तस्य सयान हे तथतः । मटामनग्ट्दटरपात्रानः गमन्ता- 

दिह तत्तस्मात् कारणात् इह अस्मिन् प्रस्तावे भवतोर्युवयोषस्दानामधना दिमायास्यत 

क आशीवादो दीयत । परं केवल प्रीतिरस्तु प्रम मवतु । कथंमुलयोमवतोः। भवती च 
भवांश्च भवन्तो तयो्मवतोः । रतिमनोमवयोरिव रतिकन्दपयायथा । कथभूतानिः 
मण्डडेश्वरपतिवराभिः श्रीमतिपतिध्रीवर्मनरपनन्दनाग्रतमतिनदहादर्वापुरःसराभिः श्री 

मलाः पतिभेतो श्रीमवीनाममदादेवीकान्तः ख चासी श्रीवर्मनृपः श्रीवसनाम महाराज- 
सस्य नन्दना सुता सा चासो अमरतमतिमदादेवी भग्टतमतिरिति नाग्री पमदादेवी 
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दातानन्द इव श्रतिभिः, खाण्डवोचानदेश इव करखलताभिः, समुद्रीयोद- 
कामोग इव वेलानदीभिः, प्रथमतीथेकरावतारसमय इव रलवृष्टिभिः, 
त्रिदिवपवैत हव नक्षत्रपङ्किमिः, पावणेन्दुखि कलभिः, सरोवकाश इव 
कमलिनीभिः, माधव इव वनरक्ष्मीभिः समम् 

रक्ष्मीयियं त्वमपि माधव एव साक्षा- 

देषा शची सुरपतिस्त्वमपि प्रतीतः) 
आरासखते तदिह फं भवतोरिदानीं 

प्रीतिः परं रतिमनोभवयोखिस्वु ॥ २१९ ॥ 

एषा हिमांटमणिनिर्मितदेहयष्ि- 
स्तं चन्द्र चृणेरवचितावेयवश्च साक्षात् । 

एवं न वेक्रथमियं तव सेगमेन 
प्रयङ्कनिर्गतजढा ख॒तनुश्चकासि ॥ २१६ ॥ 

सा पुरःसरा युख्या यासां पतिवराणां तास्तथा ताभिः । कथेभूतस्त्वम् । शतानन्द इवं 

श्रुतिभिः । यथा शतानन्दः श्रुतिभिर्वेदवाग्मिः सह प्रीतिमान् भवति । पुनः कथंभूतस्त्वम्। 

खाण्डवोदयानदेश इव कल्पलताभिः । यथा ख्ैलोकवनप्रदेशः कल्पवष्टीरुताभिः कल्प- 

वद्टीभिः समं श्रीतिमान् मवति । पुनः कथेभूतस्तवम् । ससुद्रीयोदकाभोग इष ॒[वेला- 

नदीभिः ॥]-“^-““ ^“ " "| पुनः कर्थभूतस्तवम् । प्रथमतीथकरावतारसमय 

इव रलबृष्टिमिः। यथा प्रथमतीयैकरावतारसमयो वृषभखमेव्यवसा(नावस्रयो रतनव्ृष्टिभिः 

समं प्रीतिमान् भवति । पुनः कथमूतस्तवम् । त्रिदिवेपवैत इव नक्षत्रपदधिभिः । यथा 

वरिदिवपर्वतो मेरुः नक्ष्पद्भिभिः समं प्रीतिमान् मवति । पुनः कथभूतस्त्वम् । 

पार्वणेन्दुरिव कलाभिः। यथा पार्वणेन्दुः फणिमाचनदरः कखामिः सर्म ग्रीतिमान् भवति। 

पुनः कर्थभूतस्त्म् । सरोकार इव कमटिनीभिः । यथा ससेवकाशः सरोवरप्रदेशः 

कमलिनीमिः समं प्रीतिमान् भवति । पुनः कथंभूतस्स्वम् । माधव इवं वनलक्ष्मीभिः 

यथा माधवो वैश्ाखमासो वनरक्ष्मीभिः समं प्रीतिमान् भवति 1 

टक्ष्मीरित्यादि । एषेत्यादि । ह राजन्, इयमसरतमतिमहादेवी लक्ष्मीवते, 

त्वमपि भवानपि साक्षात् ग्रयक्षेण माधव एवं श्रीनारायण एव । एप्रा अग्रतमतिमददिवी 

दाचीन्द्राणी वर्तते, त्वमपि मवानपि साक्षात् प्रतीतो विख्यातः सुरपतिः राक्र एव ॒व- 

धसे ! एषा अग्रतमतिमहादेवी दिमां्चमणिनिर्मितदेहयष्िवेतते हिमांयुमणिधन्दरका- 

न्तरत्नानि तैरिर्भिता निष्पादिता देदयष्िरुततमश्षरीरे यस्याः सा तथा, ववं भवान् 

साक्षात् निश्चयेन चन्द्रचृ्णरचितावयवश्च वतसे चन्द्रः चशा्रक्षोदः रचिता 
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त्वं चन्द्ररचिरेषा तु स्यं कमख्नोचना । 

कथं स्यात्यथा दषा भव्रतछश्नाल-क्षणा | २१७ ॥ 

उक्ता वक्ति न शिचिदुत्तरमियं नालोकितागोकन 
दाय्यायां विहितागमा च विवश्नश्रामोस्वणं वपते । 

नमालापविधो सकोपया गन्तु पनव।रराति 

प्रीतिं कस तथापि नो वितनने बाया नव भगम ॥२२८॥ 
फिचिक्ेकरवरीक्षितं किमपि च भ्रमद्कन्ायित 

किचिन्मन्मनमापितं किमपि च दषाभिन्यापेदिनम् | 

दत्थ मुग्धतया वहिविटमितं वध्या नवर संगम 
चित्तखन मनोमुषा वलवरता नीवी खट्व कतम् |॥ २१९ ॥ 

4 निमापिता अव्रयवाः शरीरापि यसन दथा । चयदि पवन सवत सद् ए नः 

रोभनरारीग तव् संगमन मवतः संपन्वणय प्रयनिर्गदतष्या सवा दुप्रलियदमा त 

चेकासि केने प्रकारे मवति । अपितु कथमा । उनृमामाप्कारः ॥ 

त्वामित्याद्। दहे यनन, त्वं मवान् चन्धस्निन्द्रापपा वदसे, पयात् दस्र 

निश्चयेन कमल्टाचना वतर्व । अन्यथा एवं व्रि स भवत दद वयया भवदा रथव. 

खोक्रिता सती कथं केन प्रकरेण कुसतिन्चप्य मपलचनद । सितु न 

कथमपि भवैत् । अनुमियस्कारः॥ 

उक्तेत्यादि । दे राजन्, यं द्रवी उक्ता आयमानी (दिन न नसि 
न त्रत । जआलोकिता निरीक्षिता सनी नाटाक्त न पर्वति । तम्वा प विदल 
गमा कृतसेगतिः सती वपत कम्मत । दयम् । विवसन्ःसोचनम् ववया: परव: व 

श्वासा उच्छासास्परत्वणमु विः यथा नवन्यवम् | ननासापादिवा मरद्धतयवोत सपे 

हृदया कुपिताचत्ता खता पुनः गन्तुं वाच्छति पटावनुनिन्छत । युन 
नये संगमे प्रथमसलापके वाटा वनिता कख पुर्परन्य नथापि प्रादि प्म नो विमसुनन 

विस्तारवति। अपितु विन्तारवतीद्यधः | लथान्तरन्यायाल्कारः ॥ 

किचिदित्यादि द्धं अमुना प्रकरेण सुग्पतया कोमट्न्य्रन वध्वाः नियो 
नवे संगम प्रथमे संगमे वहिविंखत्ततं वर्तत । दव्थं कथमिति चन् । द्विलिन्मनान् कै 

वीक्षित कयाक्षलीलान्वितमवलोकनम् । किमपि च अपिवन्धनाय श्रमन्न्मखायः 

नेत्रोपरिरोमराज्युपक्षेपशोभासदितम् । किचिन्मनाष्् मन्मनभाग्रितं अरपुटजच्पितम् । 
किमपि च अपूचै अनिर्वचनीयं शेषाभिलपेदितं परिरम्भवेधितम् 1 भभ्मिच्वत्तर 
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विदरुदख्कवामे खोरुरीरावतंसे 
नवनयनविखासे मन्मनारापदापे | 

क्षितिरमण तव स्यास्सफारश्रङ्ारलये 
सरभस्तमबरासे कामकेरी रदे ॥ २२० ॥ 

इति माममृतमतिमहादेवीं च मतिपरतो मनोजक्रुञ्ञराहन्दिनो वचांसि 
निश्चमयन् , किर तदाहं संजम्मे संपादितद्ितीयाश्रमदीक्षामिषेकश्च 

© र दी, 6 च, 

करितुरज्गमवहिपुरोधसां तदनु दक्षिणवृत्तिभिरिङ्गितेः । 
जरधरानकशङ्कपिकखनैः श्रतिघुचैर््वनिमिश् जयावहः ॥ २२१ ॥ 

चित्तस्थेन मनसि व्तैमानेन बर्वता ग्रीढतरेण मनोभवा कन्दर्पेण नीवी कटिवस्चवन्धमे 

खल्त्वं दुजनलवं कृतं रचितमिति । उपमालंकारः ॥ 

विदर्दरूकवासर इत्यादि । हे क्षितिरमण ए्वीपते, अवलास्ये वनितामुखे 
तव रहस्ये एकान्ते सरभसं उत्कतया, वेगसंयुक्तं यथा भवत्येवं कामकेलिः कामक्रीडा 
स्याद्धवेत् ¦ कथंमूते अवलस्ये । विदरुदलकवासे बिदलत् चूर्णीभवत् अलकानां कन्त- 
खानां वासः खिभिर्यसिन् अवलास्ये तत्तथा तस्सिन् । पुनः कथमूते अवलास्ये । लोल- 
टीलवतंसे गोठ चपरं लीलायां कामक्रीडायां अवतेसं कर्णपूरो यस्मिन् तत्तथा 
तस्मिन् । पुनः कृथेमूते । नवनयनविलासे नवाः प्रग्राः नयनयोः विलखसा लोचन- 
चेष्टितानि यस्मिन् तत्तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । मन्मनाखापटास्ये मन्मनाद्पः 

अस्फुटराब्दो दासो यच्च तत्तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । स्फारश्णङ्गारलस्ये स्फारं 
प्रचुरतरं द्रस्य खाखं तेनं यत्र तत्तथा तसन् । अत्र शद्गाररसः ॥ 

इति मामित्यादि । हे मारदत्तमदहाराज, तदा तसन् काठ अदं तां जगस्रसिद्धं 
उनयिनीं नागीं राजधानीं पुरीं अनु संमुखीक्ृय । करटेति लोकोक्तो वा निश्चयेन वा। 
प्रलयावव्रते म्रयाजगाम । नदीतीरात् नगरं प्राप्त इयर्थः । कथंमूनः सन् अहं प्र्या- 

वव्रेते ! समानन्दितमतिः खम्यगाह्वादितमनाः । कैः कृत्वा समाननिदतमतिः ॥ 

करि इत्यादि । करितुरद्ृमवदिपुरोधसां दस्यश्वाभिपुरोहितानां तदु तदनन्तर 
दक्षिणदत्तिभिर्दक्षिणपार्थे इ्वितेश्वलितेः । पुनश्च कैः समानन्दितिमतिः । जठधरानकश्च- 
हुपिकखनैः मेघगभितपटहवादनरङ्कध्वनिको करिल्शब्दैः ! कथंभूतैः जल्धरादि शब्दः । 
शरतिस॒सः कृणत प्रायः । न केवलं समानन्दितमतिः जयावदध्यनिभिश्च जय जीव 

नन्द् वर्धस्वेद्यादिभिः जयकारिभिः शब्दः । जायटंक्ारः ॥ 



२२९८ कात्यमास | 

समानन्दितमतिर्विधायास्मनस्तत्रितयस्य च पदटरव्न्भोरपयमिति मधुकलेक- 
वेहितमङ्भलान्युपचय राज्यरक््मीचिहानि संभाव्य च| 

अपटहसितप्ुष्पदन्तं कुवर्यकमटावयोधनादैव | 
अधरितसकरमहीधरमाभाति तवातपत्रमिदमेकरम् ॥ २२२ ॥ 

दविषद्िपमदष्वसाद्भमृतां शिरि सितः । 

आरोहतां क्षितीशानां पिटः सिंहासनं नृपः | २२६३ ॥ 
मृगमदतिरकेऽसित्नधचन्द्रावदाने 

जख्निधिरमनोर्वीमाजनध्रयवय | 

समेत्यादि | किं कृत्वा पूत प्र्ावव्रन । आत्मनः सरखततयनय य दस्त्यद- 

वरीजयस पच्वन्धोत्सवं पट्वन्धमहोःसवे विधाय करत्वा । पुनध्र फं ठता पूर्वम् । दति 
अमुना प्रकारेण मनरुकलोकविदितमदखानि राज्यलदमायियानि उपचयं स्ीकरद्य मधु 

हदय॑गमं कायन्तीति मधुका बन्दिनस्तयां दकाः समृदासविदहितानि मरयनि उप- 

श्ोकितानि मधुकलोकविहिनमष्टसनि । न करवट राज्यटश्मीविधानि उपचय सभाश्यं 

च समीचीनानि मत्वा । इतीति किम् । 

सपहसितेत्यादि । दे देव, ददं प्रलक्षीम्तं एकं अद्वितीयं आतपः छं तव भवतः 
भाति शोभते । कथमूतमातपवम् । भपटसिनपुष्पदरन्नं तिरस्छतचन्द्रादिव्यम् । कन्मात। 

कुवस्यक्रमसखववो नात् छुवटयम्य पध्वरीविख्यस्य पन्न उन्पलसमृहस्य अव्रवोधनात् 
चन्द्रस तिरस्छारक्रम् , कमलायाः लक्ष्मी कमलानां सवयोधरनान् आनन्दरकारपात् जदिःय- 

तिरस्कारकम् । पुनः कथभुनमातपनम् । धवरिनसकलमद्रीधरम् जधरिताः अधःग्धा- 

पिताः सकलाः समग्राः मदहधरा राजानो येन तत्तो । पुष्पदृननावयि सर्वप्वनान् 
अधः कुरुतः ॥ 

दिप्रदित्याए्टे | तरपः श्रीयधोधरमदारानः विदासनं दरिविषरे जरोदनं सा 

रोदतु । कथेमूनो ठृपः । क्षितीनां प्रयव्रीपतीनां सिरा दयक्नः। कम्सानसिदः | 
दविपद्धिपमद््वंसात् द्विषन्तः श्रवस्त एव द्विपाः हनिनस्तयां मदन चण्डन ध्वना 

विनाशो द्विषटिपमदध्वंसस्तस्मात् । पुनः कथभुनः तरपः । भुष्रतां नरेन्द्रं पर्वतानां 
नच धरति मस्तके दिखरे वस्थितो विदितम्धानः। देतृपमार्टकारः ॥ 

सगमदतिखकेऽस्मिन्नित्यादि । दे क्षितिरमण प्रयि्ीपत, तव मवतः अस्मिन् 
कछार पदबन्धो मस्तकाठ्कारोऽस्तु भवतु । कथंभूते टलट । मरगमद्तिटकर कस्तूरिका 
तिर्कश्टिते ) पुनः कर्थमूते ठकार ) अधचन्द्रावदाने अष्रमीचन्द्रवननि्टे ! पुनः 

कर्यभूते लखटे ! जकनिधिस्सनोर्वभाजनंश्वयव्यं जलनिधिः समुद्रः स एव रसना मख- 

८५ 



२ आश्वासः) यरसिरुकचम्पूकाव्यम् । ३२९ 

जनितसकरुशेकानस्पकदपप्रमोदः 

क्षितिरमण ठरे पद्बन्धस्तवास्तु ॥ २२४ ॥ 
विद्धिष्टदपैदीपाचिनन्दनानिर्पेदैः । 
चामरैः सेव्यतां देवः श्रीकराक्षोपहासिमिः ॥ २२९ ॥ 

छ्श्च तवायम् 
रक्ष्मीविनोदकुमुदाकर चन्द्रहासः 

सम्रामकेठिनिखिनीवनसूयदहापतः । 
विद्िष्टदैत्यमदमान्यहराटदहासः 

कीर्तिसियासिञ्चवनोदयमोदह्यसः ॥ २२६ ॥ 

लादाम यस्याः सा जलनिधिरसना सा च उवी थ्वी तस्याः भाजनं स्थानं तख रेश्वय 

खामित्वं तेन वयं सुष्यं यत् र्लारं तत् जलनिधिरसनोवी भाजनैश्रयैवर्य तस्मिन् । 
कर्थभूतः पदबन्धः । जनितसकख्लोकानत्पकल्पप्रमोदः जनित उत्पादितः सकठ्टो- 
कानां अनत्पकल्पेषु बहुवेकोरिणु भ्रमोद आनन्दो येन पञ्चवन्धेन स तथोक्तः । हेत्- 

पमाटकारः ॥ 

विद्धिषटेत्यादि । देवः श्रीयशोधरमहाराजश्वामरेथमरीरटैः सेव्यतां बीव्यताम्। 
कथमूतैश्वामरैः । चिद्विष्टद्पदीपार्चिनन्दनानिच्येरङैः विद्धिष्टाः रात्रवस्तेष्रां दपं ज- 
व्कय्यं स एव दीपाचिः अधूमदीपः मन्दतेजस्कतवात् तस्य नन्दनो विध्यापको योऽसाव- 
निलो वातस्तेन पेशखानि मनोहराणि तथा तैः। पुनः कथेमूतेश्ामरः । श्रीकराक्षोपहा- 
सिभिः श्रियो लक्ष्याः ये कटाक्षा अपाङ्वलोकनानि तान् उपहसन्तीत्येवंशीखानि 

श्रीकटाक्षोपहासीनि तेः । रूपकोपमारंकारः ॥ 

छक्ष्मीविनोदेत्यादि । दे देव, ययं अ्रयक्षीभूतः खद्गश्च करवालः । कथमूतः । ल- 
क्मीविनोदकुमुदाकरचन्द्रहासः रक्ष्याः श्रियो योऽसौ विनोदः क्रीडास एव कुमु 
दाकरः कैरवः तद्विकाले चन्दहासश्वन्द्रस्योल्छासद्शः । पुनः कथंभूतः । संम्रामकेटिन- 
टिनीवनपूर्यहासः संम्रामकेटी रणक्रोडा सवे नटिनीवनं प्रञ्चिनीखण्डस्तद्विकाञ्े 

सूर्यदासः सूर्यतेजः । पुनः कथंभूतः । विद्विश्टदेयमदमान्यदरष्रदासः विद्विष्टः 

दात्रवस्त एव दैलाः दानवास्तेषां मदो दपस्तस्य मान्यमप्रादयं तस्य प्रल्यकरणे 

टराष्ृहासो सदरमदहाहासः । पुनः कर्थभूतः । कीतिलियाखिभुवनोदयमोदहासः कीर्तिरेव 

ल्ली तस्याः कीतिछियाः त्रिभुवनस्य उदय उद्वमनं तन मोदस्तसयर हासा हसनम् | 

रूपक्ालक्रारः ॥ 

४२ 



३० क्राव्यमास | 

मन्ये (~ खोक 1 | मन्ये भुनामण्डलमण्डनेऽसिंछिकत्रयी तिष्ठति ते कृपाण । 
यित स्थि 1 9 तै + त) ध्र + २? +: + यितः स्थिति कम्पित एष कम्पं कुनोऽन्यथा नाध करोति तस्याः।२२अ] 

१ ^ न 

एषा मही तव करे करभाजिं चाप 
¢ ह, = क र * ॥ 

कणाम्तसाङ्गान युण साय स्मता त्राः | 
नुव क तै र, टव त् रक्ष्यानुवतिनि शरे तव देव नाता 

१ (श ८ छ 

जातान के तदनुन्रू(तपरा नरन्द्राः | ६९८ ॥ 
[क [क ५ ८ _ (~ ८) त च् द नु स ५ मग्रिपुरोदितमदामाद्यसेनापिपतिसखः प्रणपाचतवावनकप्रमादनप्रद्रागैः 

४ र ५ 1) |) ~ म् १ <| चं 1 श् 

समस्तमनुरागरसोत्सपलमोदोस्सग द्विजातिपरिजनसामन्नवगमाचरितगज- 

मन्ये इत्यादि । है नाथदे राजन्, अम्मिन् प्रदक्ीयनेत नन दपात कतम अहं 
एवे मन्यं जान सकता निद्राति तेखयंक्च वसाति | कथनत लषः अ. 

वाट प्रदेशाभरणे । अन्यथा चदि कृपाणं सश्च्रयी स वयति सुष् कगायः स्थितेः सन् 
तस्या लोकचनग्याः स्थिति कथं करा । एष कपाणः कृभ्वि; सम् कम्पं (दलः क 

रोति । अनुमानाट्करारः ॥ 

पषा टत्यादि । हे देवदहे राजन्, तव भवनः करे र्न करमसि चातर मति 

हृस्तभागिनि धनुषि सप्ति एपा प्रलर्तमदा मही पथ्य नव सप्ररिपिमा जाना युपर 

ग्रयतायां क्णन्तसष्टिनि आकरण् सति ल्ष्मीस्त्युयि अवति संगता सिक्तो | हे दव, 

तव भवतः दारे बाणे लक्ष्यानुवनिमि वद संमुयजानि सति के नरन: व्वदनुषसि- 

पराः व्वन्तेवका न जाताः । अपितु सवऽ्पि व्वन्सेवका जाना दन्यः । यटरल्यसक्यरः॥ 

मन्नीत्यादि | सहं कथमृतः सन् राजधानीमयु प्रावदत । निपुनोद्धिनमामा- 
लखसेनाधिपतिरखः मची च नचिवः. पुरोहिनध पि्िधावननाकना, सटःमाभ 

वनिजदैयाधिक्रारी, सेनाधिप चमृनायकः मन्ितुरामरामाप्यमसः पनः 

ते खलायोऽमीष्रतया निकटवनिनो यस्स तथोक्तः । "रामन् अरन् समः {सेन 
जनूप्रलयान्तो निपातः । कथं प्रव्यावव्रत । समस्य गममं लि नादपररिजननामन्नवर्म 

ूर्णपाच्रवायनकम्रसादमप्रदायः अनुरागरसात्सपलपरनेःदान्सय दो भवेन्यवम् पृ्पात्र 

च दक्षिणया द्विजातिवग च संमान्य, वायनक्ं वलाहनक्दानं परिजनवम् ससान्य, प्रसा 
दश्च प्रसत्नीमवनं पूर्णपात्रवायनक्रप्रसादास्तेपां सेव्रदायः नन्यग्दानः दन्वा अनुरागः 
अक्रतनिमन्नेदस्तसय रसेन भावनया उन्पपन् प्रादुभवन् प्रनोदसय दषस उन्सर्ग 
उत्साहो यस्िन् प्रयावतनकर्मणि स तथोक्तः । द्विजातय व्राद्यणाः, परिजनाश् 

कटम्बवगोः, सामन्ता देशपतयो द्विनातिपरिजनखामन्तासपां वगः समूहो यत्र 

अनुरागरसोत्सरपत् प्रमोदोसर्ग तत्तयोक्तम् 1 अत्रायमर्थः--पूर्णपात्रेण द्विजातयः प्र 



२ आश्वासः] यरासिरकचम्पूक्राव्यम् । २३१ 

वाजिनीराजनैः पमरसंकथावरीयोमिर्पिहितसर्वसन्रहनधोषणेरनन्यपतामान्य- 
जन्याजितकौतिप्रसाधनपुनरुक्ताठंकारविधिभिः सकरुोकविधीयमानयश्च- 

शवन्दनवन्दनै्निवातकरवचनिचिताज्गयष्टिमिः परर्सतैरापपुस्षैरपरेश्वाससम- 
सभावनः कृपाणपाणिभिरमरसभरैः परिवृतः, समन्तादित्वरेरनवरतमरोष- 
सवापहारव्यवहारथर्धरध्वनिमिरुदात्तदीर्भदण्डविडम्नितदो्दण्डमण्डकेः 

मोदं प्रापिताः, वायनेकेन परिजनाः प्रमोदं प्रापिताः, प्रसाददानेन सामन्ताः प्रमोदं 
प्रापिता इयर्थः ! यथासंद्यालकारः । पुनरहं कथंभूतः सन् राजधानीं प्रल्ावृश्रते । 

यपतपुरयेदितपुसमैः प्रयागत: परिवृतो वेष्टितः । कथमूतैराप्तपुस्षैः । आचरित गजवा- 
जिनीराजनैः आचरितानि कृतानि गजस यागहस्िनो वाजिनश्च विजयवेजतेय- 
नामाश्रख नीराजनं पूजनं येरापतपुरमरसे आचरितगजवाजिनीराजनास्तैः । पुनः 
कथमूतैराप्तपुस्यैः 1 समरसंकथावरीयोभिः समरस संग्रामय संकथाभिः समीचीन- 
वात्तीभिः वरीयोभिरतिशयेन गुरुभिरियर्थः । पुनः कथमुतौराप्तपुरषैः । विहितसर्वस- 
तरहनघोषणेः विदिता कृता स्वेषां स्नदनख संनादृस्वीकारसख घोरणा उचेवैचने 
यस्ते तथा - तैः । पुनः कथंमूतेराप्तपुसषैः । अनन्यसामान्यजन्याजितकीरतिभ्रसाघनपु- 
नरन्ताठक्ारविधिभिः अनन्यसामान्यः अनुपमो योऽसौ जन्यः सं्रामसस्िन् अजिता 
उपाज्िता या कीर्तिः यक्षः सेव प्रसाधनं मण्डनं ततः पुनरुक्तो द्वियुणीकृतो अर्कारः. 

विधिरामरणविधानं यस्ते तथा तैः । पुनः कथमूतिराप्तपुरुषैः ! सकल्लोकविधीयमान- 
यदाश्वन्दनवन्दनेः सकलाश्च ते लोका वारुगेपालदयत्तेविधीयमाने यदयशः कीर्ति- 
स्तदेव चन्दने हरिचन्दनद्रवस्तख वन्दनानि तिल्कानि येषां ते तथोक्तासतेः । पुनः 
कथंभूतराप्तपुरधः । निवातकवचनिचिताद्घयष्टिभिः निवातानि निविडानि यानि कव- 
चानि कारपीसास्निचिता निगडिता अङ्कयष्टय उत्तमशरीराणि येषां ते तथोक्तासेः 1 
कतिसंल्योपेतराप्नपुरुभैः । परद्शतेः शतादधिकगमनेः । उक्तं च--परदशतायासते 
येपां परा संख्या शतादिकात् । एवं परःशताः परःसदाः परोरक्षाः परःरोटय 
उति च्दा ज्ञातव्याः । न केवलमाप्तपुरपराव्रतः, अपरे अन्येश्वामरेसरेः जयनशीटेमरे 
मस्पैः परिष्रतो वेतः । कथंभूतः अग्रेसरः नरः । आत्मसमसंमावनेः । यशोधरम- 
टाराजसद्यैः 1 पुनः कथेभूतैरमरसेरनरः । कृपाणपाणिभिः उत्वातखन्नकररियधः । 
पुनः कथंमूतोऽदं प्रल्यावत्रते । प्रशास्तृभिः समन्तात्सर्वतः इत्वरेरितस्ततो धावनशीरः। 
पुनः कथंभूतः । अनवरतं निरन्तरं अशे प्तच्वापहारव्यवहारघधरभ्वनिभिः अङेषा 

१. नाज्ज्रलो" इति सूत्रस्माष्यंक्रयटानुरोधेन रीकरोपलमभ्यमानेषु परर्श्षतादि 

दरब्देषु सुटः परादित्वेनापदान्ततया रूवोल्विसगादीनामश्राघ्या तद्रटितम्रयो- 

गाधिन्याः. 



३२२ काव्यम ) 

प्रा स्तृभिरमेगूमिश्च गोरुधनुधरगोधाधिषठितग्रततिमिर्वाताश्चरदक्यापण्डक- 
पोगण्डच्डालादिकाद्डीकसमुलसारणक्ररारधिदोधिततमागः संजानपरमो- 
त्सवसंसगं इति प्र्यश्छेकारापहदयाल्मिः कुलबरदधसधोपिनपूण्याह- 
परम्प्रः | 

दृभिदूवाक्षतपुष्पचन्दनरमैगेसि चनाटारपै- 
धवजदीपव्यजनातपत्रसुकुरैरापृणैडम्भोक्करैः । 

विदितानन्दमदोत्सवः कुलवधूगीतप्माधगिमि- 
नेप वाधेरपि जातमङ्गलरवः पायाश्िर् मेदिनीम् 1 २२६९ ॥ 

समन्तः साः प्राणिनस्तेपां अपदारव्यवदारे दूरकरथव्यापार् धरः ऋण्याम्य- 

न्तरयतीं ध्वनिः शब्दो येषांते वथोक्तास्लः । पुनः कथमः 1 उदातदु व 
उम्विनदोदण्डमण्डखः उदात्ता उदरदीता उन्नेता दीघा सदना य दुष्डःः कयुडानि 

तविरम्वितानि पिरस्छरतानि दोद्ण्डमण्डलयानि बाददण्टवसयानि येषां त नृणा 
त: । कमृममरप्रसंरः । गोटयनुधरमापायरिर पतिनः | वरदाल्टः प्नयकम- 

भिसंबध्यत । तन गोटधराध्र मौफणटस्ता ननुधरात यापाः मवरन्दव। 
गाधाः पुख्पानारथिष्िता सारापिता विभां ततथा त 1 पुनः कमृ! अम्र 
गुभिश्च वाताः उदु कपरमपरप्रशीद्धः । सपर् कथंनु; । उनकयादण्ठक- 

[गण्डचण्डालादिकाट्यीकसमुःसारणदसयः उद्कयात्र उदुकयोग्या रनसल- 
वियः, पण्डकाश्च नपुसकानि, पोगण्डाध्र विक्लाद्ः, चण्डालादिः माल दाद्य 

त च त अद्रदीकानवटोकान् अयोग्याय ननुन्यारप्र दरीस्सया प्रलयावन- 

विधानं कुशलः प्र्वाणासे तथातः । अर कथमः प्रस्यवद्रन् । संजर दन्पृन्ः 

परमो्व्रस्य मंसयः संगमो यरखम तंधोच्लः | पुनः कथमृलोञ्द् परलाववृन 
युना प्रक्ररे पुष्वश्चौकायपददयानुनिः पुष्याः पन्ना त दोक भृनात्न तया 

मायपपु स्पनपु ददवाखव्रतुरचतसः । गुहया ददः । तद्तथातः | दरणि 
फुटग्रह्ः अन्वयजरद्भिः आवरोपितपुण्याटपरम्परः आापिता उगरुयारिता पण्या 
दसय पुण्यदिनस्य परम्परा प्रणियरस्य स तथाक्तः । दर्ता किम् । 

द् ध्रायाद । दे त्रप, दमः पदार्थः जातमदुटरवः सामुन्पत्रमटटथ्वनिस्त् चिर 

दौोधक्रार मदिनी पर्ध्वीं पायाः प्रादि रन्न प्रतिपाल्य त्वम् । कृथृमृतस््वम् । विदि 

तानन्दमहोःसवः विहितः कृतः आनन्दसंवन्ि मद्यल्मयो मदठब्रस्य स तथा| 

१. मूड रीकायां चोपलम्यमानः शमः इति प्रयोगो व्याकरणधिषद्ध दति कथं मह्- 
कचिना प्रयुक्तः. 



२ आश्वासः] यशस्तिरक चम्पूकाव्यम् । २६३ 

यावदहूयोरवनिः कुकवनिभूतः रोषः पथोरादायः 
सूयः शीतरचिदिश्चः सुरपतिर््र्मा च समैः सह । 

एतेषां द्वियुणीकृतोदयजयस्त्ाम्यमाजात्मना 
तावे क्षितिपारु पार्य मही नातो्पवैः कामितैः ॥२६०॥ 

योषाः सुभूषाः करिणः प्रशस्ता नराश्च रलाम्बरहेमहसाः । 
तव प्रयाणे रष संसुखाः स्युः प्रादेशनानीव महीपतीनाम् ॥ २६१ ॥ 

+न 

कैः ! दथिदूक्तपुष्पचन्दनरसैः दधि च धनीभूतक्षीरम् , दू च रातपवौ, अक्षताश्च 
तण्डुलः, पुष्पाणि च ग्रवाः, चन्दनरसश्च ध्रीखण्डद्रवः दधिदूवीक्षतपुष्पचन्दनरसासैः। 
पुनश्च कैः जातमङ्गकरवः । गोरोचनाललसैः गोरोचनालालपिततैः । पुनश्च फैः कत्वा 
जातमद्गलरवः । ध्वजदीपव्यजनातपत्रमुुरेः ध्वजाश्च पताकाः, दीपश्च म्रदीप- 

कलिका, व्यजनानि च तालन्रन्तानि, आतपत्राणि च छत्राणि, सुकुराश्च दपेणा ध्वजदी- 

पव्यजनातपत्रषुकुरक्ः । पुनश्च के; । आपूणैदुम्भोत्केरेः जल्पूर्णघटसमूहः । पुनश्च 
कैः । कुल्व घृयीतप्रसायैः कुल्वधूनां कुलछ्लीणां यानि गीतानि गानानि तैः म्रसायानि 
परसन्नीकरणीयानि प्रसत्रीभूतानि ईदग्विधैः वधैरपि वादित्रैरपि जातमङ्गटरषः । 
समुचयाठकारः ॥ 

यावदियादि । हे क्षितिपार हे यद्लोधरमहाराज, त्वं भवान् कागितैमैनो- 
वाञ्छितः कृवा जातोत्सवः समुत्पनानन्दः सन् साम्यभाजालमना खर्गादिस मानेन 

आत्मना जीवेन सद एतेषां खगदीनां द्वियुणी ़तोदयजयः द्वि युणीमूतजयोदयः सन् 
महीं पालय भूमण्डलस्य रक्षां कुर । तावत्कियत् । यावत् योः खगः उव(मोन्तरिशष 
वा वतेते, यावत्ालं अवनिः पृथ्वी वर्तते, यावत्काटं कुखावनिश्टतः पर्वताः वर्तन्ते, 
यावत्कालं रेषो धरणेन्द्रो वर्तते, यावत्कारं पयोराशयः समुद्राः वर्वन्ते, यावत्कालं 
सूयः श्रीमाष्छरो वर्तेते, यावत्काठं शीतरुचिश्वन्द्रमा वर्तते, यावत्तां दिशः पूर्वादयो 
वर्तन्ते, यावत्कारं सुरपतिर्दवेन्द्ये वर्तते, यावत्कालं समैः सह त्रिभुवनेः सह व्रह्मा 
विरब्रिधिरं जीवो वा वर्तते । दीपकार्कारः ॥ 

योपा इत्यादि । हे शेप, तव प्रयाणे राजधानीं प्रति गमनप्रारम्मे संमुखाः 
संमुखायाताः स्युभेवेयुः । काः । योषाः छियः । कथंभूताः । सुभुष्राः सोभनवघाभरणम- 

ण्डिताः । करिणो हस्तिनश्च । कर्थभूताः । प्रशस्ताः गजपरीक्षायाघ्वर्भितलक्षणाः । 
नराश्च पुरुषाः । कथमूताः । रल्ाम्बरहैमदसताः रल्लानि च माणिक्यानि अम्बरामि च 

वच्नाणि हेम च सुवणं तानि हस्तानि येषां ते तथोक्ताः । एतानि पूर्वोक्तानि वस्तनि 
कथमुतानि । महीपतीनां नरेन्द्राणां प्रादेशनानीव प्राश्रतकरानीव । उपमाट्कारः ॥ 



९२४ क{स्यमार ] 

भूयाट्रन्धव है ¢ ४ यादरन्धवहैः साधमनु्रेमोऽकनन्दनः | 
तथातोचैः समं नन्याहभिवक्रः क्रलश्वनः ॥ २३२ ॥ 

प व् ९ |) [आ द्विषत ह 

गजस्यास्यव रण्डिरवद्रान्याद्वपतामपि | 
[ च त अ ¢ (म, ६ 

निदधातु पदं मृधि देवः पवेजगत्यातिः ॥ २३३ ॥ 

आपि च| 

ब्रह्मन्नाहवजेत्रमन्रयुमगास्तृ कुरु व्याहती- 
(ऋ न 1 + > ~ =, भ ॥ 

द्रगन्द्र ब्राहण्रु द्वपा विजतय दव्साखनत्र ग्धम् | 

दिक्पालाः पुनरत सच्यरमम दवस्य सविधा 

वित्थं पाथिवनाध कृल्थनपरः दाद्घ््वानिनन्भनाम् 1 २३४ ॥ 

कि (~ त ८ नत्र प्रः ~ = ध 0 - मु 
भूयाद्वयाद् 1 ह रामन्, तवर प्रयाणं सजाति मति अश््नन्दरनः क 

गन्धवहः वायुभिः साय अनुलामः मानुदूलः संमुरवपुः() व्रदयार्मा यव्रान् | 

तथा तेनव प्रकारेण आताद्यद्सवादः समं साय द्भिवक्रा गद्रुभः द्टस्ननो मनुर् 

दाब्दा नन्धान् रमद्धिकारक्ा भूयान् । सटोक्यर्ट्रः ॥ 

गज्ञस्येदययादि । दवः श्रीचदोषरमारानः शाण्डीर्वदन्यद्धिपवामति श्ण्टी- 
रास्यागविक्रमाभ्यां विरता वदान्याः पियवाग्दानदोलखम्त चते दषवः दात्रवरस्तपां 
दाण्टीरवदान्यद्विषनां मूर मस्र पद् चरथं नदयानु धरतु | न्यव । लस्य गजस्येव 
यधा गजस्य मस्तके प्रदं निदधाति दववसथा दाव्रप्रानपि । कृथनूता दवः सु्रजगन्पतिः 

सासमुद्रान्तप्रध्वीपतिः । उपमाद्छारः ॥ 

अपिच) ब्रह्मन्निव्यादि। टे पा्थिवनाप 
टुत्यममुना प्रकारेण कन्धरनपरः सृचनपरः सम्वनिः यादनादा जम्भन प्रमरनु । दन्धं 
कथमिति चन् द व्द्मन् द् धधानः, ववं तृ द्रं व्यादनीवदध्वनान् र विद्रद्टि। 

कथेभृना व्यादनीः । आहवजत्रमच्चुभगःः आाट्वस्य संग्रामन्व जत्रा; जयनश्ीलसयें 

मनच्राः चेत्वारिचादध्यायोक्तकाण्य्यो मनच्रा उच्यन्त यवर्बणमन्द्रा दा, म: मृभनाः 

हृदयप्रियाः । पुनश्वे किं कथयति या.{प्वनिः। ह् इन्द्र, द्रा रीर ल्वेरथ प्रहिणु 

खन्दनं प्रद्यापच प्रप्य । किमर्थम् । द्विषां शत्रणां विजितये जयनाय ।कश्रमूतं रथम् | 
दिव्याच्रतच्रम् दिव्यानि दवताधिष्ितानि यान्यल्नापि आबुघानि तेषां तचरं नाध यत्र 
रथे सतथातम् ) उक्तं च--^तच्ं यां फुट तनं तन्त्रं सिद्धौपथिखिया | तन्त्रं 

खख वरं तचरं तचरं पाटनसाघनम् ॥° पुनश्च क्रं मृचय्रति दाद्ुघ्वनिः। है दिक्पालाः, 
पुनवोरेवारं सत्वरं दीघ्रं मी प्रयक्षीभूता एत आगच्छत युयम् । किमर्थम् । दव्य 
श्रीयशोधरमदाराजस सेवावि्े हसनिकाग्रिधाने । उग्मक्षाठक्रारः ॥ 

प राजापिराज श्रीयदाधररमदाराज, 



२ आश्वासः; यश॒सिरुकचम्पुकाव्यम् । २६५ 

उत्तठेः कर्णाः किमिदमिति मनोव्याकुरं दिक्रीन्ः 
परलयाक्षिप्तावेगैस्वरितकरयुगं सादिना भास्करख । 

सयःसंत्रतकान्तापरिवियचटुेयः श्रुतः सिद्धार्थः 
म सादिक्पाङसेवावस्तरविधिकरस्त्रघोषसतवायम् ॥ २६९ ॥ 

पुखोमात्मजानुगतः सुरपतिरिवेरावणं तयारृतमतिमहदिव्या सहार तं 
कुज्ञरेधरममरतरप्रसूनमञ्जरीभिरिवोभयतः कामिनीकरवख्यमणिमरीचिमे- 
चकरुचिभिश्वामरपरम्पराभिरुपसेव्यमानः कोमुदीचन्द्रमण्डल्विरासिनात- 
पत्राभोगेनाम्बरसरसि परिकसितापरापरप्रदेशोदण्डपुण्डरीकानीकः सेवाग- 

उत्ताेरित्यादि ! हे राजन्, स जगत्परसिद्धः अयं प्र्यक्षीभूतस्तव भवत- 
स्तूरघोषो वादयध्वनिः दिक्पाटसेवावसरविधिकरः सात् दिक्पालानां नरेन्द्राणां 

सेवावसरगिधिं सेषाप्रस्तावविधार्नं करोति सूचयति इति दिक्पारसेवावसरविधिकरः 
स्तात् भवतु । स कः । तयदोनिंलसंबन्धत्वात् यस्तूरधोषः श्रुत आक्ितः । कैराक- 
गितः । दिकरीन्धेः दिग्गजेनद्ैः । कैः क्रत्वा श्रुतः । कणैतलिः कणैताल्पतरैः । कथंभूतैः 
कणाः । उत्तालेरतसुकेः(१) । कथं श्रुतः । इति अमुना प्रकारेण व्याकुलं विहं मनो 

यथा भवत्येवम् । इतीति किम् । इद् किं किमेतद्रजतीति । पुनश्च तूरघोषः केन श्रुतः । 

भास्करख श्रीसूयसय सादिना सारथिना । कथं श्रुतः । प्रल्या्षिप्तर्वगर्वस्खटितकरयुगं 
प्र्याक्षिप्तो विष्वंसितोऽ्वेतां सप्ताश्वानां योऽसो गर्वस्तेन स्खलितमङृताकर्पणं करयुगं 
यथा भवत्येवम् । नदयतोऽश्वान् करयुगेन सा(दी]धतुं नाशकृदिदयर्थः । पुनः केः श्रुतः । 
सिद्धसाथैः वियाधरसमृहः । कथेमूतैः सिद्धसा्थंः । सथयःसंचरस्तकान्तापरिचयचदलैः 
सदययस्तत्कार संच्स्ता भयं प्राप्ता याः कान्ताः देवविशोष्रभायांस्तासां परिचयेन संगया 
चटुला: परलयितुं चपलाः सदयःसंत्रस्तकरान्तापरिचयचटुलस्तैः । हेत्वलंकारः ॥ 

पुरोमेव्यादि । कं छता पू राजघानीमचु प्रलावदृते । तं उद्यगिरिनाम- 
धेयं कुञ्रेश्वरं यागहस्तिनं तया श्रीमतीपतिश्रीधरमंन्रपतिनन्दनया अमरुतमतिमदा- 

देव्यां सह आश्य आरोहणे छरल्ा । अहं कथंभूतः प्रावन्त । सुरपतिरिव 
देवेन्द्र इव । यथा सुरपतिः पुलोमात्मजातुगतः रची्तहितः एेरावणमारोहति । 
पुनः कथंभूतोऽहं प्र्याव्रते । उभयतो दयोः पा््वयोहंसिन्यारूढकामिनीनां करा- 
मरपरम्पराभिरुपसेव्यमानः चमरीरुटप्रेणिभिवीज्यमानः । कर्थमूताभिः चामरपरम्प- 

राभिः) कामिनीकरवल्यमणिमरीचिमचकरुचिमिः कामिनीनां वारस्रीणां करवल- 

यमणीनां करकडूणरललानां मरीचिभिः किरणमचकरुविभिः देयामलतजोभिः । उक्तं 

च--“कृष्णेऽन्धकारे मायूरचन्द्रके दयामटेऽपि च । मचकः कध्यत ॒विद्धि्तुष्यै- 



३६६९ काव्यमारा | 

तानेकमदाप्तामन्तसुक्रुरमाणिक्योन्मुखमयृसखशेखरिताश्चरपहवेपिचिव्रलर- 
चितक्राण्डकोटिभिः विविधाङृतिपताकाटुकृटरपरोमिव दिवं सुवं चान्तरा 
त्रिदिवद्वमो्ानधि्यं विस्तारयन् जय जीव राज नन्द् वधसत्यादिर्वा 
वृन्दारापवबहलमूरेन वेणुवीणानुगताङ्गनागी तपष्टवितव्रृत्तिना स्खरुत्वली- 41 

यु योजितः । कथेमूताभिश्चामरपरम्पराभिः । अमरनसय्रमुनमन्रभिरसिवि कम्प्र 
क्षपुष्पवहरीभिरिवे 1 पनः कथंभूतः प्रलयावने । अनपजामागन = द्ःदम्बरेण 
अम्वरसरनि आकारासरोवरे परिकत्पितापरापरप्रदशादव्दपुण्टरीार्ना फः परिक 
त्पितानि अपरापरप्रद्ेषु सर्वत्र उदृण्डानि उन्नतानि दृष्ठरीकण्यं शधनशससनां 
यनीकानि समृहा यद्य स तथोक्तः 1 कथमूतेन आतपरयोगन । करनुीचन्द्रम- 
ण्डलविखातिना केमुदीचन्दरमण्डटवन व्योन्रानयुक्तचन्धधिन्यतत, तटसनर्दालन । 
किं वु्न्नटं प्रह्याकतरते । विविधाङ्तिपनादादुकः सन्या अनकाकारध्ननवस्नः 

क्रत्वा दिवं भूवं चान्तरा यावामुम्यर्मध्यं अपरां दिनी निदिवप्रमोग्रारधियं 
कन्पनृक्षवनलक्ष्मीं विस्तारयन्निव । कथमुतविविधाकर्तिपराकादपुः सवायनानेक 
मदटासामन्तमुङटमापिक्योन्युखमनुयरेखरिनावच्पयः सवायानाराधनयामागना उ- 
पटाक्रिता ये अनेके वदो महासामन्ताः दैश्पटयस्तयां मुष्टनां संबन्धीति 

माणिक्यानि रलानि तेषासुन्मुखा ऊवग्रा ये मयुः िरष्यामतः दखरिानि 
सुकुटवन्ति कृतानि जश्नलपद््वानि वक्लेप्रान्तपवालानि नषा पनाकादुदुसखनां दानिं 

॥॥ 

तथोक्तानि तः | पुनः कर्थमूतः पताकदुटः । पधिविन्नरनरननकम्टकौटिभिः 

विचित्रनानाय्रकारः अेतर्पीनहरिनास्णक्रप्ण रदमाणिवेय रहविला नद्धाः काण्ड- 
कोटयो दण्डा्रामि येषां वानि तथातः । पुनरमि कथंमनेष्यं पन्दनेगन । दुन्दु 
मीनां पटहानां खनन ध्वनिना सारन्दिनिनिसिरमवनः रपृष्रवरय 

ण्डटननः । कथेभुतानां दुन्दुमीनाम् । प्रश्रामिदाम्नाविरामोन प्रलाः सिना सवा- 

लिता अम्भोध्रः समुद्रस्य नाभिर्म्यप्रदयो दुन्दुिभिन प्रनानिनान्मोनिधि- 

नाभयस्तपाम् । क्थमुतन खनन । जय जावरा मन्द् वयम्पन्यादिवयन्दिरन्द्ाय- 
पव्रट्टमृटेन हे देव, त्वं जय सवत्किपण प्रवर्नन्वे | ह देव, जीवत्वं दीप्ुमव । हे 
देवे, त्वं राज दीर्निमान् भवे 1 टेदव, व्वं नन्द् समृद्धि प्रप्र । हदधत, त्वरं दधरस् 
पूत्रपोच्रशाखाधनयान्यादिभित्रद्धि प्राप्रहि 1 दति द्द आविष सादियधामात्मपा- 
नाम् 1 आदिशब्दात् च्वरन् क्षय दव्यादयः । ये बन्दिविन्दादां स्नतिपाटकसमृदानां 
ये आलापा जाङ्गीवौद्वचनानि त्वहृटं स्थृखे मृं प्रथमारम्मो यन्य दृन्दरुभिस्वनस्य 

सर तथोक्तस्तेन् 1 पुनः कथंभूतेन दुन्दुभिखनेन । वेणुवीणानुयता नार्या नेयषाविनवृत्ति- 
~ मित न्वित प्मिकाम्नामामनगतानि पमाश्ररानि यान् 

१ ~ 
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२ आश्वासः यश्चसिरकचस्पूकाव्यम् । ३३७ 

नाननहयहेषाघोषघस्मरेण मदमन्दिमोड्खमरगण्डमण्डरङुण्डारगरनाङना- 
दसान्दरश्च॒तिना दिक्पाल्पुरपरासादपाटीप्रवेशमांसरेन वेलचल्कुरगुहासङ्ग- 
संजातमन्थरिम्णा प्रक्षोभिताम्भोधिनामीनां द॒न्दुमीनां स्वनेनानन्दितनि- 
खिरभुवनसतां मन्दाक्षितामरावतीरामणीयकां राजधानीमनु किङ तदाहं 
परत्याववृते | 

ततः सेन्यसीमन्तिनीचरणप्रणिपातप्रणयिमानसप्रणीतप्रखतासवाहन- 

विनोदकमांणः कृतनितम्बखलीसेरुखेदाः संजनितनामिदरकुहरविहरणाः 

अङ्गनानां छ्लीणां गीतानि गानानि तेः पविता सप्तस्थाने ब्रद्धिं गता उत्ति्भूखना यख 
स तथोक्तेन । पुनः कथंभूतेन खनेन । स्खर्त्वीनाननहयहेषाघोषघस्मरेण स्खलन्ति 
धुभ्यन्ति यानि खरीनानि कदिकासेरपरक्षितानि आननानि सुखानि येषां ते 
स्वल्त्वलीनाननास्ते च ते दयास्तुरङ्गमास्तेषां हैषा शब्दविरोषा ध्वनयः तेषां 
घस्मरः सर्वभक्षको विलोपक इलयर्थस्तेन । पुनः कथंभूतेन खनेन । मदमन्दिमोडमरग- 
ण्डमण्डलद्चुण्डालगलनालनादसान्द्रश्रतिना मदस्य दानख मन्दिमा प्राचुयं 

र व क तेन नादाः श- 

व्दासैः सान्द्रा द्विगुणीङृता श्रतिः शब्दो यस्य ॒दुन्दुभिखनस स तथा तेन । पुनः 

कथंभूतेन दुन्दुभिखनेन । दिक्पारपुरभ्रासादपाली प्रवेरशमां सखेन दिक्पालानामिन्द्र 
दीनां यानि पुराणि नगराणि तेषु ये प्रासादा देवगृहास्तेषां पास्यो वेदिकाः कपि- 
दीरषरहितप्राकारास्तासां प्रवेरोन भित्वा मध्यगमनेन मांसलः । स्थूल इति यावत् । 
तेन । पुनः कथेमूतेन दुन्दुभिखनेन । वेलाचल्कुख्युहासङ्गसेजातमन्थरिम्णा वेला- 
चलानां समुद्रतरपर्वतानां कुलानि समृदासतेषां गुहाः कन्दरास्ताघां सङ्गेन मधभ्य- 

देरोन संजात उत्पन्नो मन्थरिमा सन्द्गामितवें प्राचुयं यख सतथा तेन । कथं 

भूतां राजधानीम् । मन्दाक्षितामरावतीरामणीयकरां मन्दाक्षितां हेपितां ख्नां प्रापितां 
अमरावल्या इन्द्रनगयी रामणीयकं रमणीयत्वे यसाः सा मन्दाक्षितामरावतीराम- 

णीयका तां तथोक्ताम् । 

ततस्तदनन्तरं बलसचरणरेणवः सेन्यगमनरजांसि व्यज॒म्भन्त प्रससुः प्रखता 
प्रसरन्ति स । क्थंमुतास्ते वलसंचरणरेणवः । प्रियतमा इव च्ीणां मते।र इव । 
कथंभूता रेणवः । सेन्यसीमन्तिनीचरणग्रणिपातग्रणयिमानसाप्रणीतग्रहधतासंवाहनवि- 
नोदकमाणः सन्यान्येव सीमन्तिन्यः कमनीयकामिन्य आदेरशकारकत्वात् तासां 

चरणाः पादास्तेषां प्रणिपातेषु पादपतनेपु प्रणयीनि कलेदवन्ति यानि मानसानि 

चित्तानि तैराप्रणीतमासमन्तात् प्रष्षतं उच्छ्र ब्रद्धिगते आसंवाहनविनादक्म पदसं- 
४३ 



२६८ कराव्यमाला | 

प्रतिपन्नवरिवाहिनीजस्क्रीडाः परिमदिनसनम्तम्बडम्बराः परिपीताधराभू- 
तलावण्याः परिङ्किष्टनयनकरमलकान्तयः समाचरितसीमन्तप्रान्तचुम्बनाः 
सूत्रितसुरतसमागमाः प्रियतमा इव. पुनरमरमृन्दररीवदनचन्द्रकवलाः कृ- 

कुबङ्गनारक्प्रसाधनपिष्टातकचुणश्वतुरुदधिवखावनद्वेवतापटवास्ाः पुनर- 

मदनकफीडाकमे ये रेणुभिः वे तथोक्ताः । भर्नृवन् पूर्वपदेषु च्छा दलः 1 पुनः 
कथंभताः रेणवः } कृतनितम्बम्धदीखलयेदाः कनो विहितः निनम्यस्थरीपु करि 

पशवाद्धागप्रदेशेषु सेटः कौडाभिः सदो दुम्सं विपदो वा यसे तथोक्ताः । यथा 
भतारः स्रीणां नितम्ब्थलीएु धातः प्रदारैः सेदमुत्ादयन्ति । पुनः कथमूता 
रेणवः । संजनितनाभिदरङदरविटरणाः संज्निनानि सम्यगुन्पादिनानि नामिद्म- 
कुटरेषुं तुन्दीविवरगहरेणु विदहरणानि पर्थटनानि चस्ति नथोक्ताः । यथा प्रियतमाः 

भतारः स्रीणां नामिदरङुहरेषु विदरणानि र्वन्ति । पुनः कथंभूता रेणवः । प्रति- 

पश्नवटिवाहिनीजलक्रीडाः ग्रतिपन्ना अङ्कना वदटिवाह्िनाधु विवनीनदीमुं जस्कीडा 

रद्ककीडा उदकक्रीडनानिं यसे तथोक्ताः । यथा मतारः श्रीणां चिवलीनदीषु 
जलक्रीडा कुर्वस्ति ¦ पुनः कथमुनाः रेणत्रः) प्ररिमद्िनलनस्तम्यडम्बराः परिम- 

चिताः समन्तान्मदिताः सनस्तम्पानां कुचनटानामादम्बरा आदटोपा यस्ते त- 

योक्ताः । यथा भतारः श्रीणां सनन्तम्बानां म्दनाटम्बरान् वर्ति । पुनः 

कथंभूताः रेणवः । परिपीताधरान्रुतखावण्याः परिपीता आसादिता अधरम 

तलावण्यानि ओष्रपीयृधकान्तयो यस्त तथोक्ताः । यथा भतीरः श्रीणाम् अधरा- 
म्रतलावण्यानि पिबन्ति । पुनः कथंभूता रेणवः । परि्धिषनयन्कमलकान्तयः परिष्धिष्र 

मिनीकृता नयनकमलानां लोचनविधयप्रदृनानां कान्नयो सवयो बस्त तथोक्ताः । 
यथा भतारः घ्रीणां नयनकमसकान्तीयाचनकमटर्चीलाचननुम्वनेन मलिनयन्ति) 

पुनः कथंभूता रेणवः । समाचरितनीमन्तपरान्वनुम्नाः समाचरितः सम्यगनुष्टितः 

सीमन्तप्रान्तेषु केशचगसेु नुम्यनानि स्पर्यानि धस्त तथोक्ताः । चथा मतरः स्रीणां 
सीमन्तप्रान्तघु चुम्बनानि वक्रसंयोगानि कुवन्ति । कथमभुलाः परिचनमाः । मूत्रितनुर 
तसमागमाः सृचितः सूवितः सुरतस्य संमोगक्रीटायाः समगमोऽवसरो यस्त मूत्रित- 

सुरतसमागमाः । पुनः करथभुता बलटसंचरणरेणवः । पुनः पुनरधि अमरगुनद्रीवदनच- 

द्धक्वलः अमरसन्दरीणां देवाद्रनानां वदुनानां मुखानां चन्द्रकवराः सुखमण्डनग्रायाः। 

पुनः कथंभूताः रेणवः । ककुवङ्गनालकप्रसाघनपिष्रातक्चृणाः कठकुपो दिद एवाडना 
लखना तस्या अलर्कप्रसाधनं केलशसुगन्धीकरणं तदथ पिष्रातकचृणं पद्रकबासचुणार्नाव 

चतुस्दधिवेखवनदेवतापष्टवासाः चल्ारश्च ते उदयः समुद्रस्तपां वेलवनेपु तट्वनेषु 
याः देवतास्वासां पटवासाः वल्ञसगन्धीकरणचुणोनीव । पुनः कर्थभूता रेणवः 1 पुनसूक- 



२ आश्वासः यरसिरकचस्पूकाव्यम् । ६६९. 

क्तदिकरदिपांशप्रमाथाः परिकसिपितधूजैटिनयोदूलनारम्भाः कुरुशैरिख- 
ण्डिमण्डनकद्म्बमकरन्दाः पठिताङ्करिताम्बरचरकामिनीकुन्तरुकलपाः 
प्रधूसरितरविरथतुरगकेसराः सिमितगगनापगापयःप्रवाहाः सकर्दिक्पार- 
मोलिमणिमयूखप्रसरनिरसननीहाराः पाण्डुरितारातिकुकविरधिनीगण्डम- 
ण्डलाः प्रदरितागामिविरहानरुधूमोद्भमकरापा इव निखिररोधोन्तरार- 
मवनिमयसगीखष्टमिव कलुमादृत्ता व्यजम्भन्त केतकीपरसवपरागस्पथिनो 
वलपचरणरेणवः | 

दिक्रिटिपां्प्रमथाः पुनरुक्तो द्विगुणीकृतो दिक्रटिनां दिग्यजानां पां्चप्रमाथो धूल्युतकष- 
पण यैस्ते तथोक्ताः । पुनः कथंभूता रेणवः । परिकल्पितधूजैटिजयोदखनारम्माः परि- 
कल्पितः समन्ताद्विहितो धूजटेर्महादेवखय जटानां उद्धुलनारम्भो धूलीधूरणम्रारम्भो 
यैस्ते तथोक्ताः । पुनः कथंभूताः रेणवः । कुख्दौटरिखण्डिमण्डनकद्म्बमकरन्दाः कुख्रै- 
खानां कुल्पर्वतां शिखण्डिनां मस्तकानां शिखराणां मण्डने कद्म्बमकरन्दाः "*°*““ 
कुन्दपुष्परसाः । पुनः कथंभूता रेणवः । पलिताह्ूरिताम्बरचरकामिनीकुन्तल्कलपाः 

पटिताङ्करिताः पाण्डुयीकृताः अम्बरचरकामिनीनां देवविद्याधरघ्नीणां कुन्तल्कलापाः 
केशहस्ता येस्ते तथोक्ताः । पुनः कथंभूताः रेणवः । प्रधूसरितरविरथपुरगकेसराः प्रधूस्- 
रिताः ईषत्पाण्डुरीकृेता रवेः श्रीसुयखय रथस खन्दनस्य तुरगाणां अश्वानां केषराः 

स्कन्धकेशा यैस्ते तथोक्ताः । पुनः कथंभूताः रेणवः । सिमितगगनापगापयःप्रवादाः सि- 
मिताः स्तोीकृता गगनापगायाः आकाश्चापगायाः नद्याः परयःप्रवाहदा जलदप्रपूरा यस्त 

तथोक्ताः । पुनः कथंभूता रेणवः । सकृलदिक्पालम लिमणिमयुखभ्रसरनिरसननी दाराः 
सकलानां सममाणां दिक्पालानामिन्द्रादीनां मौटीनां सुङकटानां मणीनां रत्नानां मयूखानां 

किरणानां प्रसराणां प्रवृत्तीनां निरसने निरसनानां नीदायः प्राल्ेयसद्शाः पण्डुरीकरण- 

त्वात् । पुनः कथंभूता रेणवः । पाण्ड्रितारातिकल्विखसिनीगण्डमण्डलाः पाण्डुरितानि 
पाण्डुरीकृतानि अरातिकुखनां श्रुसमृहानां विलासिनीनां च वधरनां गण्डमण्डलयनि कपो- 

टस्थलानि यस्ते तथोक्ताः । पुनः कथंभूता रेणवः। प्रदरदीतागामिविरहानलधूमोदमक्खापा 

हव प्रदर्िताः प्रकदीकृताः आगामिनो भविष्यतो विरहानर्ख विप्रलम्मवेश्वानरस 

धूमोद्रमसख प्रादुभावख प्यायान्तरोत्पत्तैः कलापाः समूहा इव । पुनः क्थभूता रेणवः। 

निखिलयेधोन्तरालमवनिमयसमगखष्ट मिव निधिटं समस्तं रोधोन्तराकं आाकाशमूमिमध्यं 
अवनिमयसगैखष्टे भुमिमयेन सर्गण निधानेन ष्टं नियतं कुमाडत्ता इव प्रवृत्ताः दव । 

पुनः कथंभूता रेणवः । केतकीप्रखवपरागस्पधिनः केतकीनां पुष्पतरविरेपाणां प्रसवानां 
पुष्पाणां परागेधूलिभिः सह स्पर्धिनः । तिरस्करणशीला इयर्थः । रूपकेप्रायालेकारः ॥ 



६४० काव्यमाट । 

पुनः करिकिदरकानिकरनिरस्तातपप्रसराः परम्परमिरुत्पताकापरप्रता- 

नविदहितवितानाडम्बराः सर्सरम्भमचरद्रथक्ख्योडुमरपांसवः कररिकरख- 

न्दमनिमदजलननितकदेमास्तुरगवेगखरखुरक्नोदनििड भूमयः करभक्रम- 
 सेपातममृणतलाः पदश्रमश्रान्तसीमन्तिनीषनघम् जनल्गलद्धुदणरमप्रपता- 
धितसंमाजनाः सेनाङ्नास्तनक्षोमवरिञ्रदयन्मुक्ताभरणमणिरचितरङ्वल्या 
पुरोपवनदेवताप्रकौणेकरघुमोपहाराः समजनिषतत समाकुष्टिमादपि मनोहराः 
प्रयाणमागोः | 

पुनः पुनरपि वभाकरधिमादपि आस्धानि्ाया वद्धमूमरपि अधिकमनोदहराः प्र 
याणमार्गाः गमनमागाः समजनिधत संजायन्ते स्न संजाताः । कथंभूताः प्र्ाणमागाः 1 

क्रिकदलिक्रानिकरनिरस्तातपरप्रसराः करिणां गजानां कदलिकानां ध्वजःच्छानां मयुर 
पिच्छन्छत्राणां निकरः समृ: मिरस्तो विध्वेनित्त आयपप्रसरो पर्मरवरभियधां प्रयाण 

मार्गाणां वं तथा । पुनः कथंभूताः प्रयाणमायाः | परस्परसिटत्पनाक्रापटप्रतानपरिहित- 

वितानाउम्प्रराः परस्परमन्योन्यं मिलन्तेः आश्धिष्यन्तः पराक्ावटानां प्वेजवन्राणां 
प्रतानाः समूदास्तविहितः परिकल्पितो वितानानां चन्द्रोपकानां आन्त्र आरोपी येषु 

तं तथोक्ताः पुनः कथमूराः प्रयाणमागाः । ससेरम्नसंचरद्रथक्टयोडमरपसवः संरम्भं 
सोत्तारं संचरन्यी रथक्थ्याः स्यन्ट्नसखमृह्ासलासां उहमरा उन्कटाः स्थूलाः पावो 
बरूखयो येषं त तथोक्ताः । पुनः कथमूनाः प्रयाणमा्गाः । करटिकट खयन्दमःनमद्जलज- 

नितक्रदंमाः करथिनां गजानां कटम्यो गण्डस्धटेस्यः खयन्द्मानानि श्रोतन्ति यानिमद्- 

जलानि दानोदकानि तजनित उत्पादितः कदमो निषदररोयेपु मार्भयुते तथोक्ताः। पुनः 

त्थमूताः प्रचाधमागाः। तुरगवेगखरयुरक्नोदनिवरिडभुमवः तुरयाधां अन्रानां वगनोपले 
शताः सेरा: कटनाः स्ट त्सटदयायं युरा पादप्रान्तास्तध क्षाः सद्पतत्रोणानावडा 

यद्र जाल(ता) मुमिर्यषां त तथाक्ताः। पुनः कथमूताः प्रयाघ्नमा्याः | करमक्रमसंपातमपर- 
प्रतद्यः करमाः कमल्कास्तपां कमणा पादानां संवानर्मषपानि शन्नणयानि द्प॑णसदृश्ानि 
नखानि उपरितनभागा येपां प्रचाणमागा्णां त तथाक्ताः । पुनः कथृमुनाः म्रयाणमा्गाः। 
पृट्ध्मश्ान्तस्नानार्लन मनखगटद्धसरराप्रनःवदतसना जनाः प्रदद्य मामस्य नः 

खदस्न श्रान्ताः खदं प्राप्ताः याः सीमन्तिन्यो नवयावनाः सियसामां पन प्रनुर् यत् 

घर्म नट प्रस्वदोद्क तन गखन्नधः पतन् योऽस्ननुखणरसः फुदुमद्रवस्तन भ्रसाधितंकृतं 
सेमाजने छर्क्ो यंधां मागण ततथाक्ताः। पुनः कयमुनाः प्रयाणमागाः | सेनाद्रनास- 

नक्तो विघ्रद्यन्मुक्तामरणमणिरचनेर्दृःप्रचया(वययाः) समाना सवान्धन्या या अ 

दनाः ज्िय्तासां स्तनाः वक्षोजास्तषां क्षण सघनन विव्रद्यन्तो ये मुक्ता 
सुन्ताफखानि आभरणमणयश्च सुवर्णाभरणरल्नानि त रविता निर्थिता रङप्रचयाः- 
(वलयाः) चतुष्कपूरणा येषां प्रयाणमागाणं त तथोष्काः । पुनः कथंभूताः भ्रयाणमागाः । 
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ततोऽतिसविधयैन्यसमालोकनोत्तारविलापिनीसकुरुपतोधश्रङ्गमावभितो- 
स्वसपयासङ्गमपहसितदुरमन्दिरं पुरमवरोक्य हंहो महाकविकाव्यकथा- 
वतंस सरश्वतीविखसमानसोत्तसद॑स पादुरासन्किर तदा मन्मतिरूताया- 
स्त्वाददाजनश्रवणभूषणोचितविधयः सूक्तिमज्ञ्यः । तथा हि- 

नितम्बरोभां वकमीर्विधाय काञ्चीगुणं तोरणपृष्पमालाः | 
ध्वजावरीर्छोखमुजाः खयं मे पुरः पुरी टृत्तमिवातनोति ॥ २३६६ ॥ 

पुरोपवनदेवताप्रकीर्णकुसमोपदाराः पुरोपवनानां नगरोद्यानानां संबन्धिन्यो या 
वनदेवताः कान्तारदेवतास्ताभिः प्रकीर्णोऽधिक्षिप्तः कृष्ठमानां पुष्पाणां उपदारः पूजनं 
उपचयो वा येषां ते तथोक्ताः । जायटंकारः ॥ 

ततस्तदनन्तरं ददो महाकविकाव्यकथावतंस महाकवीनां चिरंतनकवीश्वराणां 
काव्यकथा कवित्वरचनावतंसः कर्णपूरश्रवणाभरणं यस्य सर तथा तख संबोधनेदहे 
तथोक्त । हे सरखतीविलसमानसोत्तसहंस सरखदया भारलाः योऽपो विटाः कीडा 
स एव मानसं मानससयेवरं तययोत्तसे तत्तीरप्रदेरो दंसो मानसोका सरखतीविल- 
समानसोत्तंसहंसससय संबोधने क्रियते हे तथोक्त श्रीमारदत्त महाराज । उक्तं च-- 
आत्मा पक्षी मुनिधै्॑सरगोरावणो रविः । हंस ई्युच्यते विद्धिरेते काय विचक्षणैः ॥' किल 
निश्वेयेन तदा तस्मिन् राजधान्यागमनकाटठे मन्मतिरुतायाः महुद्धिव््याः (सखद्धः 
पल्याः) सूक्तिमज्ञयः उव चनवश्यैः प्रादुराघन् प्रादुर्भूय । कथंभूताः सूक्तिमञर्यः । 
त्वास्सजनश्रवणभूष्रणोचितविधयः त्वाद्शा जना भवत्सटशाः साधुलोका महान्तः 

र्वी पतयस्तेषां श्रवणानि शब्दरहास्तेषां भूषणे मण्डने उचितो विधिः कर्तव्यं 
यासां सूक्तिमञ्जरीणं तास्तथोक्ताः । किं कृत्वा पृवै सुक्तिमज्ज्यैः प्रादुरासन् । (अस् 
भुवि" इद्यकर्मकधातोः प्रयोगात् कर्तयक्तिः । पुरमवल्मेक्य उजनयिनीपत्तनं रृषट्र । 
कथंभूतं पुरम् । अतिस्विधसेन्यसमालोकनोत्तारुविलासिनीसंकुख्सोघङ्गम् अतिसतवि- 
विधानि अतिनिकथ्वर्तीनि यानि सैन्यानि कटकानि तेषां समाखोकने संद्ैने उ- 
तालम उन्मुखा या विलासिन्यो मत्तकामिन्यः । उक्तं च--^रूपयोवनसंपन्ना नारी 
स्यान्मत्तकामिनी । ताभिः संकुलानि व्याकुलानि (्याप्तानि) सौधानां राजसदनानां 
श्ङ्कणि रिखराणि यख्य पुरस तत्तथोक्तम् । पुनः कर्थभूतं पुरम् । आवमितोत्सवसप- 
य सङ्गम् आवर्जितः कृत उत्सवस्पयौया ध्वजारोपणपदटृश्ालयाच्छादनशषेभायाः सद्ग 

संगमो यख पुरस्य तत्तथोक्तम् । पुनः कथेभूतं पुरम् । अपदसितघुरमन्दिरम् अपद- 
सितानि तिरस्कृतानि सुरमन्द्राणि इन्द्रभवनानि येन पुरेण तद्पदटसितसरमन्द्रम् ॥ 

तथा हि । तान्येव सूक्तिवचनानि वणेयति-नितस्बद्योभापिलयादि । पुरी नगरी 
मे मम पुरो यतः खयमात्मना रृत्ते नतेनमातनो तीव कु्वैतीव वतते । किंकृत्वा पूव 

१, "व्टरि्मज्ञरिः लियोः इति कोशवाक्याद्भखान्तोऽपि मन्नरिशब्द 



२४२९ कव्यमाल | 

सोधाग्रभागेषु पुराङ्नानां नीलोत्पलम्पपिभिरीक्षणैर्म । 
आनन्दभावादियमम्बरश्रीः पुष्पोपहाराय कृताद्ररव ॥ २३७ ॥ 

गवाक्षमर्गिषु परिापिनीनां पिलोचनेमेक्तिकविम्बकानैः 
संदभितेयं नगरी चकास्ि नक्षत्रकीर्णेव्र मुमरुमूमिः ॥ २३८ ॥ 

जमी पुरंधीवदनैः प्रकामं वातायनाः पूृरितरन्धरभागाः | 
भ्रियं वहन्तीव सरःखरीनां वीचीविभक्त(म्बुजषण्डभाजाम् | २३६९ ॥ 

मनोभवव्यारुमवोधघुधोपलासारमुन्दरेः कामदेवप्रासादसंपादनभूत्रपातका- 

नृ्तपातनोति । चलमीः पद्रयाधरा वंगपस्नरो वलभीन्युच्यते ताः वरमीः नितम्बशोभां 

विधाय श्रीकरटीपश्राद्धागो नितम्बस्य रोमां छवा पुरप्र कि क्वा पूत होरणपुष्प- 

मालः काश्रीगुणे सजीनकटापे विधायि न्वा । पुनन्न फर फतवा । तरजावदीः पत्राक्रा- 

पङ्कर्लय्युजाः चपलव्राहुरविधाय कृत्वा 1 स्पकोन्प्र्षाटंकारः 

सोधाग्रभागेप्विदयादि । दं प्रलक्षीभुरा अम्वरधरीराकाशयद्ममे मम पुष्पो 
पहाराय कुसुमवप्रेणाय छृतादरेव वतेते । कन्मात् । आनन्द्भावात् दृ्षमरात् । करः 

कृत्वा पुष्पोपदारे करोति । दक्षपलोचनः छत्व । कासा्मासध्रः । सघराप्रमागेपषु 
स्थितानां पुराहनानां नगरल्लीणां संबन्धिभिसौचनः । कथमु: रक्षणः । नीस्ेत्पटसप- 

पिभिः इन्दीवराणां तिरम्कस्णश्ीटः । उपमोन््क्षास्कारः ॥ 

गवाक्षमार्मष्विलयादि । श्यं नगरी गवाक्षमारयु वातायनचिषु यु विदासिनीनां 
ल्ीणां विरोचनः संदभिता संयुक्ता च्स्ति धोमर्ते । कथमुरत्रिटोचनैः। मौ 
क्तिकविम्बकान्यैः मोक्तिकानां सुक्ताफलानां यिम्मः प्रतिच्छाया: ऋामार्मनोटः । 
नगरी कौशी चक्रास्ति । नक्षत्रकीणा तारामण्डलमण्टिता उुनस्मृमिरिवे मस्पर्वतमु- 

मिरिव ¦ उपमालकारः॥ 

अमीत्यादि | अमी प्रयक्षीभुता वादायनाः गवाक्षमागाः पुरेधीवद्तः स्रीणां युस 
प्रकाम यथेष्टं पूरितरन््रभागाः साव्रनप्रदरलाः न्नियं सामां वहन्ति धरन्ति । ऋसा 
भध्रियं वहन्ति | सरनद्यरीनामिव सरोवर प्रदशानासिव | कऋथंमू लानां ररःस्यद्ीनाम् । 

वीचीविभक्ताम्बुजपण्डमाजाम् वीचीभिद्टरयभिः विभक्तानि विध्रापितानिं चडि 
तानि यान्यम्नुजानि कमलानि तथां षण्डाः समूदास्तान् भजन्त आश्रयन्ति चाः 
सरःस्थव्यस्ता वीची विभक्ताम्बुनपण्डभाजस्तासाम् । कथभुनरपादाव्धकित+: । मनो- 
भवव्यालग्रनोधसुधोपलासारषन्देशः मनोभवः कन्द्पः स प्व व्याश्ः काटमर्पस्तसय 
प्रबोधाय जागरणाय छुधो पलानां चन्द्रकान्तमणीनां आसारो वेगवद्रषस्तदरत् युन्दर 
मनोहरैः चन्द्रकान्तदषदरण्द्यैः । पुनः कथंभूतः । कामदेवश्रासादसंपादनसूत्र पत- 
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निमिः प्रणयकल्दंसक्रीडनमृणारजाठेरिवापाङ्गावरोकितेः, पुनरुकतेनेव 
लाजाज्खिवर्षेणात्मानं फलार्थिनो रोक कुसुमितमिव कुवेनम्बरश्री- 
नृत्यहसेरिव पवमानचञ्चरचरनसंगताङ्गसुभगवृ्तिमिर्विविधवर्णविमि्माणम- 
नोहदराडम्बररन्तरान्तरायुक्तकरकणन्मणिकिड्धिणीजारुमालाभिः महोत्सव- 
पताकांडकाञ्चर्पलवैः प्रत्यावतमानमार्वण्डकरपसरम्, गगनरक्ष्मीवक्षोजम- 
ण्डरेरिव खकीयकान्तिपिज्िसितिनमोभोगभित्तिमिः काञ्चनकलरैः परिक- 
सििताभ॑ङिदशिखरिशिखरपरम्पराशोभम्, परिदिवदीधिकातरङ्गैखितस्ततः 

कान्तिभिः कामदेवः कन्दर्पः स॒ एव प्रासादस्तखय संपादने उत्पादने सूच्रषा- 
तकान्तिभिः सू्रासेपणसदरैः । पुनः कथंभूतैः । प्रणयकलहंसक्रीडनम्रणालजाठैः 

प्रणयः केदः सं एव कलहंसो राजंस्तस्य कीडने रमणे स्रणार्जाङेरिव पदिनीकन्द- 
समूदैरिव । कथंभूतं त्रिभुवनतिल्कं नाम राजसदनम् । महोत्सवपताकांड्चुकाश्चरपछवैः 
प्र्ावर्तमानमार्वण्डकरप्र्रम् महोत्खवस पताकांश्ुकाञ्लपषवैः वच प्रान्तप्रवाठैः प्रया- 
वर्तमानः पराष्युखीक्रियमाणो मातेण्डख सूयं ख करप्रसरः किरणग्रदृत्ति्येत्र राजसदने तत्प 
द्यावर्वमानमार्वण्डकरप्रसरम्। कथंभूतैमैहोत्सवपताकांड्काश्चरुपच्वैः । अम्बरश्रीनृदयह- 
सेरिव अम्बरश्नीराकाश्चलश्ष्मीस्तस्या गृखहसतेनैर्तनकरेरिव । पुनः कथेभूतैम॑होत्सवपताका- 
टुकाञ्चरपछवैः । पवमानचश्चख्चलनसंगताङ्गसुमगरत्तिभिः चञ्चलचखनसंगताङ्गखमगा अ- 

तिमनोदरा वत्तिः प्रवृत्तिर्येषां अंशुकपहवानां ते तथोक्ता्तैः । पुनः कथंमूतैरमहोत्सवपता- 
काुकांललपच्वेः। विविधवणैवि नि्माणमनोहराडम्यरेः विविंधव्णैचिनिमोणेन पञ्चव्णैरच- 
नया मनोहरे हृदयंगमो आडम्बर आयोपो येषां पताकां्चुका्चलपहवानां ते तथोक्तासतेः । 

पनः कथंमूतैर्मदयोत्सवपताकांञ्काच्वरपछवैः । अन्तरान्तरायुक्तकलक्रणन्मणिकिङ्किणी- 
जालमालाभिः अन्तरे अन्तरे मध्ये मध्ये आसुक्ता कलः मधुरशब्दाः क्णन्यः राव्दा- 
यमाना या मणिकि्धिण्यो रलजयितसवर्ण्चद्रषण्टिकास्तासां जार्माल समूहश्रेणिवियते 
येषां ते तथा तैः। पुनः कथभूतं त्रिभुवनतिल्कं नाम राजसदनम् । काचनकलसैः शात- 
कुम्भैः परिकलत्पिताभरलिटशिखरिरिषरपरम्पराशोभम् परिकठिता रचिता अभ्रंलिद- 

शिखरिणां उन्रतपर्वतानां शिखराणां शङ्घाणां परम्पराणां श्रेणीनां रोभाञाभा यत्र 
राजसदने तत्तथोक्तम् । कथंभूतैः काथ्वनकलशेः । गगनलक्ष्मी वक्षो जमण्डलैरिव खकीयका- 

न्तिपिन्नरितनभोभोगभित्तिभिः खकीयकान्तिभिर्निजप्रभामिः पिञ्चरिता पीतरक्तीकरता 
नभोभोगभित्तयः आकाराग्रदेशङुच्या यस्ते तथा तेः । पुनः कथंभूतं राजसदनम्। इतस्ततः 
मरधावद्धिः इतस्ततो यत्र तत्र प्रधावद्धिः प्रगच्छद्धिः छधादीधितिपरवन्धेः श्वेतद्रव्य- 
किरणप्रसरसमूहेषवलिताखिलदिग्वख्यं घवटितं उज्वलीकृतमखिलं समग्रं दिग्रेटयं 
दिच्यण्डलं येन तत्तथोक्तम् । कथमत; सुधादीधितिप्रबन्धः । चरि दिवदीधिक्रातरङ्रिव गङ्ग 
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प्रधावद्धिः मुधादीषितिप्रधन्धैग्रवलितासयिरद्विगवल्यम्, अीश्वरवेरमदेवता- 
विखसदोलाभिरिव रलमयस्तम्भावटम्वितपुक्ताप्ररम्यप्रवरप्रवारानेकदिव्य- 
दुकूरप्दोहाभिरपरितिनगेशोत्तम्मितध्वजप्रानप्रोतमरफतमणिमुकुरन्दकि- 
रणहरिताङ्करलोभमन्दितचुमणिरथतुरगवेगामिसतु छत्तर ङ्गतोरणपङ्किमि 
प्रकारितक्रयरमुरीरामणीयकावतारम्, महामण्डलटन्ररुरनवरतमुपागनीक्केत- 

करीन्द्रमदरशक््मीजनितसंमाजनम्, उपाहताजानयरहयाननोटीणेदिण्डीरपि- 
ण्डपुण्डरीकविदहितोपदारम्, अनेकरप्रटितटृनटसविन्यनवम्तुप्रिरवितरङ्ग- 

नदीकषेदरिव । वनः कथंमनं राजम्दनम् । उनदानरनोरणव्टभिः प्रकाशितफु- 

वेरपुरीरामणीयक्रावतारम् प्रस्नः प्रफटाएलः वरस्य यनद पूवाः अलक्रागरा 

रामणीयकः अतिमनोहमः अवतारो रयनाधिरोप् वरन राजगद््नेने तत्तथोक्तम् | 

कथभुताभिस्तोरणपःदभिः । सटी्रपयेरमदवनानिरामदरोटःसिरिवि अष्ोतरस्य रोप. 

नागस्य चेदमदैवतायाः व्रिलासदोखामिःरवि काोदप्रतानाद्व । पुनः कथनुनानिन्तो- 
रणधट्रिभिः । रनमयन्तम्मावटाम्व्रतसु ना प्रयन्यप्रवस्वकालानन्दिन्य दु कुनेददाभिः 
रन्नमयत्तम्भेषु माणिप्यघथटितस्तम्मतु अवटम्विरानि आामुक्तानि याच मुक्ताप्रल- 
म्बानि मुक्ताफखनि दीध्रमासः तथा परवरलाः स्मूटाय प्रवाया वविद्रुमासधा अनेकानि 
दिव्यानि अमाचुषापि दुवूखानि व्रण नवां संदोटाः नुदा यासु नोरणपङ्किषु 
तास्तथा ताभिः । पुनः कथंभुतानिस्तारपरपन् निः । उपरिननद्यात्तभ्मितधवनप्रान्तप्रोत- 
मरकतमणिमुकुरन्दकिरणहरितादुरप्रयाममःन्दनयुमणिरथनुरगवेतःमिः उपेरिननदरेषु 
परन्तप्रदेशेषु उत्तम्निता बद्धा येध्वनाः पताद्नास्तेयां प्रान्तेषु प्रोताः प्रवरभिता ये 
मरक्तमणयः त एव मुड्रन्दा दरितरनदषगार्तयां फिरणररितिःररा रदमनायप्रतेदा- 

स्तयां प्रलोमेन आकाटुया मर्द इ्न्पादना ५ म: आरीनृयन्य रथस्य स्यन्दनस्य 
तरगाणां घोटकानां वेगा रया यानस्ारपपरिनमस्तास्तथा दानः । पुनः कथमन राज- 
सदनम् । मह्यमण्डटेश्रनदयसामन्तरनवरतं -नरन्नर् उपायनाकतकृरीन्रमदट्माज- 

नितस्तमार्जनं उपायनीकरताः प्ाथ्रतीदनाः उपला ये सरीच्धा गज्नायकास्तपां 
मदलक्षमीनपद्धिजनितसुत्पादितं संमाजनं सेचनं दृट्वं यत्र राजमद्नं (नथाक्तम् । 

पनः कथंमृनं राजसदनम् । उपाट्ताजानयटयानना नण डग्डरपिष्डयपुष्डराकविहिताप- 

हारम् उप्रद्रूता उपडाकरिना ये आजानयदयाः कृटानानश्रास्तधामाननेनुसरर्दपी इद्रा- 
न्ताये डिण्डारपिण्डाः फनरारयस्त एव पृण्डरीक्ानि मदद्मलयानि 

तर्विदहितः कृतः उप्टारो पूजनं यत्र राजसदन तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभृनं राजसदनम् । 
अनेकप्रहितदूतदस्तविन्यस्तवस्तविरवितर र्चनम् अनेके वहवः प्रहिताः परगजा्भिः 

प्रेषिताय दूता वचोदरास्तेथां दक्षु पाणिषु विन्यन्लानि आरोपितानि यानि वस्तूनि 
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चनम्, अवसर्पितवारविकासिनीससचरणवाचारतुरकोरिकणिताुकितवि- 
नोदवारर्म्, 

किं च मजापतिपुरमिवाप्यदुवासोषिष्टितम्, पुरंदरागारमिवाप्यपारि- 
जातम्, चिच्रमानुमवनमिवाप्यधूमरदयामरम्, धममेधाम इवाप्यदुरीहितव्यव- 
हारम्, पुण्यजनावासमिवाप्यराक्षसमावम्, प्रचेतःपस््यमिवाप्यजडारयम् + 

रलेकनकपटदुकरलादीनि तेर्विरचितरद्गाचैनमय्रभमिपूजनं यख त्रिभुवनतिरुकसदनसय 
तत्तथोक्तम् । पुनः करथमूतं राजसदनम्। अवसर्पिंतवारविलाधिनीसंचरणवाचालतुलको- 
दिक्रणिताकरुलितविनोद्वारलम् अवे समन्तात्सपिताः प्र्टता या वारविकासिन्यो वारवेला- 
समयस्तद्विलासिन्यो वारविलातिन्यो वेश्याजनास्तासां संचरणेन प्रचेरोेन वाचाये 
ठुखकोरयो नूपुराणि तेषां कणितैः शब्दिततैराुलिता विदहटीमूता विनोदवारलाः 
क्रीडाहंस्यो यत्र राजसदने तत्तथोक्तम् । 

किंच असि कश्चिद्धिरोषोऽत्र । कथंभूतं राजसदनम् । प्रजापतिपुरमिवाप्यदुर्वा- 
सोधिष्टितम् दुष्टानि मलिनानि तानि यानि। ननु यत् प्रजापतिपुरं ब्रह्मनगरं तत् अदु- 
वांसोधिष्ठिते कथं भवति । विरुद्धमेतत् । परिदहियते--अदुवौसोधिष्टितं अमिनवस्रम- 
नुष्योपेतम्। अपि निश्वयेन इति स्पष्टम् । पुनः कथंमूतं राजसदनम् । पुरेदरागारमिवा- 
प्यपारिजातम् ननु यत् पुरंदरागारसदशं इन्द्रमन्दिरस्मानं तत् अपारिजातं पारिजातपु- 

ष्पर हितं कथं भवति । पारिः खगैसत्र जातानि इति विग्रहः । विकुद्धमेतत् । परिहियते-- 
अपगतानि नष्टानि अरीणां शच्रृणां जातानि समूहानि यस्मादिति तत् अपारिजातमिति 
खच्छम् । पुनः कथंभूते राजसदनम् । चिच्रमानुभवनमिवाप्यधूमदयामलम् नु यत् 

चिच्रभाज्चुमवनं अिमन्दिरं तत् अधूमद्यामरं धूमेन अमलिनं कथं भवति इदयपि 

विरुद्धम् तत्रापि शद्रुयम् । चित्रा नानाप्रकारा मानवोऽनेकमाणिक्यकिरणास्तेपां भवनं 
स्थानं अपगत्तभूमं अधूमदयामर अक्रष्णमिति खच्छम् । पुनः कथेमूतं राजसदनम् । 

धर्सधाम इवाप्यदुरीहितव्यवहारम् धर्मस यमस्य घाम गृहं धर्मधाम । अनन्तमिद- 

थिकारे वा नपुंसकम् इयनेन सूत्रेण अनन्तोऽयं निपातः। ननु यद्धर्मधाम यममन्दिरं तत् 
अदुरीहितव्यवहारं दुशष्टिताचाररहितं कथं भवति । विर्द्रमेतत् । परिद्ियते--धयंसय 
दानादेघाम घमेधाम अत एव दुरीहितव्यवहाररहितं पपव्यवहाररहितमिति खच्छम् । 
पुनः कथमूनं राजसद्नम् । पुण्यजनावासमिवाप्यराक्षसमावम् ननु यत् पुण्यजनावासं 
तदपुण्यजनानां राक्षसानामावासरो यत्र॒ तत् पुण्यजनावासं तदराक्षसपदा्धरहितं 
कथं भवति । विरुद्धमेतत् । परिद्वियते -पुण्यजनानां पुण्यपवित्रटोकानां आवासो यत्र 
न पुण्यजनावासं अत एवाराक्षसभावं अदुष्टपरिणामयोकसहित् इति खच्छप् । पुन 
कथभूतं राजस्दनम् । प्रचतःपस्यमेवाप्यजडाश्चयम् । `" 
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वातोदवसितमिवाप्यचपलनायक्रम्. धनदधिष्ण्यमिवाप्यसखाणुपरिगतम्, 
गंभुरारणमिवाप्यव्यारावलीदम् , व्रधसोधमिवाप्यनेकरथम्, चन्द्रमन्दिर्- 
मिवाप्यमृटूप्रतापम्, दरिगेदमिवाप्यदहिरण्यकरिपुनाद्यम्, नागेनिवाप- 
मिवाप्यद्विजिषपरिजनम् , वनदेवतानिवासमिवाप्यकुर ङ्गम्, 

धि च कै % ह ए कर कि नौ कः ॐ $ ते क कृ र क # क छ # क ॐ # क च + # चै १ # ^ ५ ॥। [ कि । 

पुनः कथंमुतं राजसदनम् । वानोदवनिननिवाल्यचपलनाय्म् नतु यन् वातोदवकषितं 

वायुमन्दिरे सदचपटनायके सिरखामिकं कथ मयति । पिरद्भुनोतन् । परिदिय्रते-- 

वालावगणां विद्मना अत्तोदः अ्पीदनप् | सिष्प्तिपालनति दमः । तेम अव सम- 

न्तात् निनं बरदुसंयुक्तमानद्वसितम् । (अवाप्थोरलोपःः दूति वननान् अवश्नब्दस्य 

अकारलोपः । तथा चोक्तम-- वि भागरिररोपमवाध्योर्पसयोः । जाप चव दस 

न्तानां यथां चाचा निशया दिशा))ः वथच्दरेने विभि पथं टन्मरत--दति चन्, तदुक्तं 

विश्पकार---ा दन्ध्याष्रयोऽपि वर्ण वाम्ण वर् सीप्रण पने मन्ध वासे 

न्ट च मारिषा ॥ वरदन वद्ूनेवादवद्नाय च दातिनिः ॥ {41 जअन णव अचपलनायक्र 

यचपटनायरच् परथनक्रयत्र्रहणरदिता नायकाः समन्ताद यच तदेचपसनायकृमिति 

जम् । पनः कथमु राजमदनम् । धनद्धिष्ण्यमिवराप्यस्याुपरिगतम् जनु यत् 

धनदमिष्प्यं कुचस्मन्दिरं तत् अस्धाणुपरिगनं दृद्गह कथं भवति यस्य रद्रस्मित्र 

त्वान्. । पिदद्सनन् । परिरिसयते-- नदानां (दालमवाला धिष्ण्यं ग्रहं दयणृलां 

स्कन्धरावशेधदणों लकानां अप्यतं रदिनमिति सनच्छम् । पुनः कथम राजसदृनम्। 

रौभशरणमिवाप्यन्या्ाननाद्म् ननु यन् सनु्रणं स्द्रमान्द्रं तत् अन्यालावटीदं 

रापरस्यषं कथ मवति । ददं विष्डन् । परिःयत--रभनां सृसरोतादरकानां शरणं 

स्ध्रानम) ष्यं भव्रव्यन्मणन' दति निरत : अव्याग्ावाट् न त्या ृष्रयुसरवन्दीदं स्पष्टम 

न्याटव्रल्मदसति चन्म । पुनः कयम रात्तमदरम् | व्ररनात्रासवेःप्वचक्ररथम् ननु 

यन् व्रप्रसःधं नृद्रमन्दिरं भनति तदनक्रथं कथं भवति यृथस्यकरयत्वप्त्। पविस्द्रमनन्। 

रििःयते-वद्रनयथ्स्य अनुननन्वान् नासि सवानि मधोज्ज्वलानि गृहाणि 

यत्र तद्धनं अनेकै वहवो र्था यत्र -दनेक्वरथमिति चच्छप् । पुनः कथंभूतं 
राजम्नदनम् । चन्मान्दरसिवःप्युमदप्रताधम् ननु यन् चन्धरमन्दिरे यशादगृहटं तदं 

म्दुपरतावं तीवरप्रतापं कथं सवतं । इदमा विरद परिियत--चन्द्रमन्दिरं [अतिघु. 
गन्धवा] अचुदुप्रतापं सनदूलां नीद्ष्मानां हिसकानां (५) प्रकृष्टतापः संताप्रः कद््नं 

यत्रे तद्श्रदुप्रतापम् । उक्तं च--"अनुीक्ष्ण क्रोमटे मृदुः: । पुन: कथंमूनं राजसदनम्। 
दरिगेदमिवाप्यहिरण्यकररिपुनाशम् ननु यत् दरि नारायणगृं तददिरण्वकरिपुना- 
मेयस्य बरुपितु्नादरदितं कथं भवति । इति विश्ट्ं नामेतत् । परिधियते--हिर- 
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पता्षितभरूः सितसोधकान्तिरालोठनेत्राभ्बुरुहोपहारा । 
एषाङ्गनाविभ्रमदर्भिताङ्गी यागावनैः संबदतीव लक्ष्मीम् ॥ २४० ॥ 
इयं विरोखालकचामरश्रीनितम्बपिंह सनमण्डिता च । 

मम द्वितीयं कुचकुम्भरोमा सोभाग्यसाम्राज्यमिवादधाति ॥ २४१॥ 

ण्यस्य सुवर्णस कशिपोरवर्णख करिपोर्वल्रभोजनदयसय नाश्शरहितमिति स्पष्टम् । तथा 
चोक्तम्--वच्रे च मोजने चैव तद्धयोः करिपुर्मतः' इति वचनात् । पुनः कर्थभूतं 
राजस्दनम् । नागेशनिवासमिवाप्यद्िजिहूपरिजनम् नु यत्नागेश्निवासं नागराजभवनं 

तत् अजिह्वानां सर्पाणां परिजनरहितं कथं मवति । इति विशुद्धम् । परिहियते--नागे- 
शानां गजेन्द्राणां निवासं द्विजिङ्वानां इुजेनानां निवासं रण्टाद्ख्रनलम्पटानां परिजनर- 
हितमिति खच्छम् । पुनः कथंभूतं राजसदनम् । वनदेवतानिवाघमिवाप्यककरङम् 
ननु यत् वनदेवतानिवासं तदकुरद्ग सगरहितं कथं भवति। विरुद्धमेतत् । परिहियते-- 
वनस्य अम्नतख प्रियोदकदेवतानां खर्भिणां या खक्ष्मी स्योनिंवासमकुरङ्गं च अविद्यमानः 

कुत्सितो रङ्गः काचपच्यं यत्र तदङ्करङ्मिति स्पष्टम् । उपमाल्कारो विरोधाभासालं- 

कारश ॥ 

पताकिंतभूरियादि । एषा पुरी यागावनेयोगभूमेः लक्ष्मीं शोभां संवद्- 
तीव कथयतीव । एषा कथंभूता । पताकितश्रूः पताका संजाता यस्याः सा पताकिता । 
पताकीङृताः खीणां भ्रुवो यसाः सा पताकितश्रूः । यथा यागभूमिः पताकिता मवति । 
पुनः कथंभूता एषा नगरी । सितसोधकान्तिः स्मितमीषद्धासं सोधकान्तियाग- 
मण्डपदयोभा यसाः सा सितसौधकान्तिः। यथा यागमण्डपभूमिः चूर्णधवलिता भवति । 
पुनः कथभूता । आलोलनेत्राम्बुश्टोपहारा आल्ोल्नि चपलानि नेत्राणि घ्ीणां ले 
चनानि तान्येव अम्बुरुदाणि कमलानि तेषां उपहारः पूजा यसां सा आलोरनेच्ा- 

म्बुशदयोपदारा । यथा यागभूमिः कमल्सहिता भवति । पुनः कथंभूता एषा अङ्गनाविभ्र- 

मदभिताङ्गी अङ्गनानां चरीणां विभ्रमा भूष्षपासेदेभितं संयुक्तमङ्गं शरीरं यस्या नगयः 
सा तथोक्ता । यथा यागभूमिदभसंयुक्ता भवति । उपमालंकारः ॥ 

दयमिदयादि । इयं नगरी मम यश्ोधरमदाराजय द्वितीयमपरं सौभाग्यस्राम्राज्यं 
आदघातीव घरतीव । कथमूता इयम् । विलेजलकचामरध्रीः विलोलखाश्चपला ये अलक्रा- 

शूर्णङन्तलास्त एव चामरश्रीयेखाः सा तथोक्ता साम्राज्येऽपि चपल्वालचामररोभा 

भवन्ति । पुनः कथभूता इयम् । नितम्बसिहयसनमण्डिता घ्रीणां नितम्बान्येव सिदा- 

सनानि सिदविष्टराणि तै्मण्डिता शोभिता । साग्राज्यमपि सिहासनमण्डितं भवति । 
पुनः कथंमूता इयम् । कुचङुम्भरोभा कुचकुम्भानां कुचकल्रानां रोमा यस्याः 

सा कुचकुम्भशोभा । साम्राज्यमपि पूर्णङुम्भयोभितं मवति । उपमालंक्ारः ॥ 



३४८ क्व्यमारा | 

एवमपरासामपि मदारोकनोव्युकमनसां निजविञ्रमापटमितवासवीया- 
वासवासितविलाप्रानामनङ्धाश्रमक्रामपेनूनामिव मत्तकाभिनीनां सर्षरनि- 

शितफटिप्रकािभिः, 

अपि च कचिदगेपनिरितदास्रमुषीश्चरवि चारो चरीक्रियमाणमक- 
रजगद्यवहारं धमराजनगरमिव, कचिह्िजन्मननोदाहियमाणनिगमाथ 

एवममुना परक्रारेण तत् जगत्परसिद्धं चिभुवननिल्क नाम गजसदनं आसाद्ाबभूव 
अह् प्रपयांवभूव | प्राप्तवानिय्थः। अ नू सन् विभुव्ननिखकं साम राजसदनं 

ग्रापयाविभूव । अपरासामापमि अन्यासां न कवठ नगरस्रीणां अपनु अपरासामपि मत्तक 
मिनीनां स्पयोवनसंपन्ननारीणां अपाटरावरलोकिमः कटाक्ष्ःसिनः पुनरकतेन द्विगुणीकृ 

तनव साजाप्रदिव्रप्रण आप्रनण्डुयानहिवधम सःन्नानं फटाधिना याच्य उ्सुमितमिव 

नुर्वन् पुभ्वितमिव यिदभरन् । कथमूतानां मततक्ामभिरानाम् 1 सदासकमोःनुकमनसां 
सम्तक्षणात्ताटहुदयानाम् । पुनः कथमूनानां मनकामिनानाम् । निजविन्रमापटसितव्ा- 

सवीयावामवासितवलासानां निजः सखीयर्वि्मः क्षि तरपदसिनाः तिरस्छताः वामी 
यावासवात्तितानां खयश्रीणां विलासा लोचनयाोना यानिर्मत्तकामिनीभिस्तधाो क्तास्तासम्। 

वासव दृन्द्रद्य अयं वास्त्री: स चायावावासः ख्गलोकस्तस्य सेयन्धिन्यो या 

वासिताः लियो दवाद्रनाक्तासां विलासनानां विग्रहः । पुनः कथमूदानाम् । अनद्श्रम- 

कामयेनूनानिव केद्पगृटकामयेनूनामिव । कामदायकानामिद्धः । कथंमूतरपाद्माव- 
टीकिः । स्सरदारनिरितपलिप्रक्गिभिः समर्य कदर्यस्य ने परा याणास्तेषं नि- 

तानि तीक्ष्णानि फलीनि मष्टयस्तषां प्रकरी निर्मट्ल्वान् कूरमिव वर्तत ॥ 

पुनरपि कथंभूनं राजसदनम् । अपिच अनि करिर्दिङपः । कविन्छम्िधित्स्थाने 

अरोपनिरितराचलेमुधीशररपिचारगोचरीद्तियमाणसक्टजगववदारम् सदपामि सम- 
ग्राणि निरितानि सूृक्ष्मतस्वकथेनातनि तानि च चास्राणि तपु दयुषी शे मोहं 
मुष्णातीति सरुप्री ठद्धिलस्या दृश्रराः सामिनो विद्रसस्तपां विचारेषु गोचरीक्रि- 

यमाणा गम्यमानः सकट समग्रस्य जगतः संनारस्य व्यवहार उपचाम यत्र राजम- 
न्दिरि तत्तथोक्तम् । छरिमिव । धर्मराजनगरमिव यमपत्तनमिव । यधा धर्मराजनगरे 

निशितानां वीक्ष्णानां जीवप्राहकानां दान्नाणां दासुप्री्ररा नुद्धिचतुरा यमनियमयोमि- 
नस्तेपां विचारेषु योचरीष्ियमाणसक्टजगध्यवहारो भवति । अयं चतः, अयं मायमा- 

णोवतते, अयं मरिष्यति, इति विचारा यमनगरे वर्तेत । पुनः कथंभूतं राजसरदनम् । 
कचित्कसििधित्स्थाने द्विजन्मजन्मो(नो)दादिय माणनियमारधम् द्विजन्मजने्राद्मण लोक 
दाहियमाणो निगमानां नगराणां रामादीनां अथं उद्रीहितं धनं यत्र राजमन्दिर 

६०४, 



२ आश्वासः] यरासिककचस्पूकाव्यम् । ३४९, 

्रह्माख्यमिव, कचिद्धरतघुताभिनीयमानेतिवृत्तं तण्डुमवनमिव, कचिहूधप्र- 

धानविधीयमानतत्वोपदेशं समवसरणमिव, कविदभ्यमानसागरगणमरूण- 

करसखन्दनमिव, कचिद्धिनीयमानपारङ्गसङ्खमङ्गराजनिकेतनमिव, कचिदा- 
सच्ासदीयदशनक्ुमितप्वैकर्मीणपरिवारमनङ्गमित्रोदयम्रमोदं रलाकरमिव, 
कचिच हके व्यलीकविरासव्यसनिनि वसन्तिके, कृतं फकितवर्किवदन्तीमिः। 

तत्तथोक्तम् । किमिव । बह्माटयमिव विश्वद्टग्मन्दिरमिव । यथा ब्रह्माल्यो मर्दिरं 
ब्ाह्मणेव्यौवण्यमानो(गो) निगमार्थो भवति । पुनः कर्थमूतं राजसदनम् । कचि- 
त्कसिशित्स्थाने भरतदताभिनीयमानेतिदृ्तम् भरतसुतैनेटाचायैः अभिनीयमानं 
व(उ)च्यमानं इतिवृत्तं भरता यत्र तत्तथोक्तम् । करिसिव । तण्ड्मवनमिव तण्डुनाम 
दोकरस्य गृयोपदेशं प्रति प्रथमरशिष्यस्य भवनमिव । यथा तण्डुभमवनं भरतघतैरन- 
तकाचर्यैरभिनीयमानं विजृम्म्यमाणं निशत्तं मवति । पुनः कथंभूतं राजसद्नम् । क- 
चित्कस्सिधितस्थाने बुधप्रधानविधीयमानतचोपदेशम् बुधानां विदुषां मध्ये ये 
प्रधाना सुख्यविद्रौसक्तेविधीयमानः क्रियमाणः तच्वख वायमेदस उपदेशं खरूपं यत्र 
तत्तथोक्तम् । किपिव । समवसरणमिव । यथा समवसरणं तीथेकरसभास्थानं जीवादि- 
तच्वोपदेशसंयुक्तं भवति । पुनः कथंभूतं राजसदनम् । क्चित्कस्मिधित्त्थाने दभ्य- 

मानसागरगणम् द्भ्यमानः खे्यमानः सागराणां चतुरद्गमानां गणः समूहो यत्र तत्त- 
थोक्तम् । किमिव । असृणकरस्यन्दनमिव सूयरथमिव । पुनः कथंभूतं राजसदनम्। करवि- 
द्विनीयमानसारद्प्रहम् । कचित्कर्रिमधित्स्थाने विनीयमानः शिक्ष्यमाणः सारङ्गणां 

हस्तीनां सङ्कः समूहो यत्र तत्तथोक्तम् । किमिव । अङ्कराजनिकेतनमिव अङ्गराजख 

गजशास्राचा्यख निकेतनमिव । पुनः कथंभूतं राजसदनम् । कचिदासन्नासदीयदरनक्च- 

सितसर्वकमीणपरिवारम् क्रवित्कस्िधित्स्थाने आस्रं समीपवर्ति यदस्मदीयदशेनं 
अस्माकमीक्षणं वेन क्चुभितः संचलितः सर्वकर्मीणानां विश्वकरमेकराणां परिवारः 
परिच्छेदो यत्र तत्तथोक्तम् । कमिव । रलाकरमिव समुद्रमिव । कर्थभूतं रल्लाकरम् । 

अनङ्कमिच्रोदय प्रमोदम् अनद्गख कंद्पख मित्रं चन्द्रमास्तसयय उदयेन उद्रमनेन प्रमोदो 
दषो यत्र रल्लाकरे स तथा तम्। उक्कष्टोलसमुद्रमिवेलर्थः । पुनः कथंभूतं राजसदनम् । 
कचित्कसिधित्स्थाने जरतीभिः ब्ृद्धाभिः च्वीभिः इयसुना प्रकारेण व्याक्रुटितनि- 

चिरूपरिजने व्याकरुटितः विशेषेण आ समन्तात् आकुलितो विहुलीकृतो निखिलः 
समग्रः परिजनः परिवारो यत्र तत्तथोक्तम् । कथंमूताभिजरतीभिः मातृव्यन्ननाभिः 
सपच्चारत्कामिः सीभिः । पत्वादद्रर्पाणामुपरि वर्तमानाभिरिल्य्थः । इतीति किम् । है दृटे 

हे सखि हे व्यीकविलासन्यसनिनि निष्फलनङ्गरासक्ते वसन्तिके वचन्तिकानात्नि, 



३५० काव्समाल । 

अविकम्बं यतख बढुरटुकुरावरी विरचनेषु । अज्ञो निरगैरूगते ल्वङ्कि, 
मा गाः सखीभिः सह् सङ्गम् । अकारक्षेपं दक्ष रङ्वटिप्रदानेपु ! अपि प्रमा- 

दिनि मदने, फिमयापि निद्रायति । दुतमाद्रियलारतीयप्रगुणतायाम्। अयि 
कुरङि, किमकाण्डमितस्ततो हिण्डसे । अचिराय स्रख देवस्याङ्गरागप- 
पादनेपु। अयि वाचालरपने माति, एप खलु समीपवर्ती देवः! तह छ- 
दुख भद्रासनप्रसाधनेषु ! अये हसितदोदहदद््दये करहंसि, क्रं नाक्णेयसि 
सविधतरं तूरशब्दम्, यतो न तूणं सजे ताम्बूलकपिलिकायाम् । अहे अल- 

कितवर्किवदन्तीभिः [कतं] दतकारवाताभिः पूणम् । अविटम्भं रीघ्रं वजकुलमुस- 
वलीविरचनेषु मत्रद्पुष्पकटिकाश्रणिधिरचनेषु माटाक्रण्पु यल वन्नं ङ्ुदष्व । अङो 
निरगलमत खवर मागाः सखिभिः सट सदन । मद्ाटन्नपं दक्षस्य सदवद्न्रदानेघरं । 

जश्न इति आंक्रारन्तोऽव्ययः संबोधनाथः । अद्रे स्वटिनामिक अन्तःदुरसन्द् 
रि निरर्गलगते अनिपिद्रेगमन सखच्छन्द्ागमन सखीभिः गद् अआीभिः(म) 
मेलाप्कमागामा ल्व गच्छ) अकरालश्षय सुतरं रदवद्धिप्रदरानिषु चनुष्कपूरणपरु दक्षस् 

रीघ्रा मव । द्दक्ष शीघ्राथ चः इति वाः प्रयागत चदावास्मनेपरदित्वात् । अयि 
प्रमादिनि मदने, किमय्ापि निद्रायति । द्रुलमाद्रियसारतीयप्रयुष्तायाम् । अथि इति 
र कारान्तमव्ययं संबोधनम् । ह प्रमादिनि अयिमदन दहे मदननामिकं अन्तःपुरतरन्दरि, 
अद्यापि इदानीमपि ठि लिद्रायसि किमिति अतिशयेन दरो करोमि द्रा प्रः इति 
धातोः प्रयोगात् । आरतीयप्रगुणतायरां अरातिक्ससनन्छ्यिायां द्रुत शीघ्रना्रियच । 

द्रीद् आदरः तृदा्दे्ताः प्रयौयात् । अयि करि, किमक्रण्डमितस्ततो दिण्डसे 1 

अचिराय व्वरख दैवल्याट{रायसंपादनपु। अविदृरदिहे ुरनामिक्र धकाण्डमप्र्तावं [५ 

[क [न 

ट्नस्ततो यत्रतत्र रि हिण्डने किमथ पथटसि। हि गदस्नादरयोः" उति धातोः 
प्रयोगान् 1 दव्य यदोधरमदाराजल्य अररागपंपादनपु कपूरागुरुकस्तूरिषएु;सक्दुोल- 

दिद्रवविटेपनकरणपु अचिराय शोध्रतरं त्वर त्वरता मवे । नित्रा संम्रमः इति 

धातोः प्रयामात् । अयि वाचाट्टपनं मार्या, पयं खनु समापन दवः । तदु सषु 
यद्रासनप्रसाथनपु ! स्यि दति उव्मरान्तमन्ययं संप्राधनाध वर्नत । ह वाचाटख्पनं 

यटुजव्पकत्र मारत नाटतानाचिक अन्तःपुरयुन्दर, पप परलक्षीगत्तो दतः श्रीचशो- 
धरमहाराजः । खत्वित्ति वाकयाखंक्रारं । स्मा तत । ननस्नान्करारपातन् मनरास्न- 
ग्रसाधनेपु सिदासप्रतिकर्मयु च्घु सीध्रं सहल समथा भव । द्यि सामथ्यं चः दति 
धातोः प्रयोगात् । अये दसितदोददह्दये कल्दसि किं नाकरणवसि सविधनरं तृष्टं 
यतोच तूण खजसे ताम्बृख्कपिलिकायां अय दति पएकरान्तमन्ययं संमोधनाध 

०७ ०-५-१७ १११९०२.५०००५८०-- 

१, आद्यो-उताद्यो-शब्दवानपातसमुदायौ ऽयम् 
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कवहटरीमङ्खदुर्विदग्धे मधुकर, किं मुधा विधमसासानम् । अद्धा प्रसाधय 
प्रकीणैकानि । वषधर, अपसर परतू्णमेकतः । किरात, निकेत निजनिवासे 
निभृतम् । कुलः, न्युल शुमारायविशिष्टास चेष्टा । वामन, भमन [स] 
रमसरसक्रोडाः डाः । सविद, सोष्धापमीहख निजनियोगेषु । इुक- 
पाक[र], सोकण्ठसुत्कण्ठख मोगावलीपटेषु। सार्कि, प्रमोदाधिकं कीतय 
मङ्गलानि } हसि, कुतो न हंसि रसितं निरायाधावकाञ्चम् । सारस, कस 

वर्त॑ते! है दसितदोहदहूदये दसितमनोरथमानसे कल्ंसि राजदंसीति नापिके, सवि- 
धतरे निकटतरं तूर्यशब्दं वादयध्वर्ति किं नाकर्णयसि कं त्वंन शणोषि, यतो 
यसमात् कारणात् ताम्बूलकपिलिकायां ताम्बरूरुस्थगिकायां तूभे शीघ्रं न सजसे 

प्रयुणा न भवसि 1 सज प्रागुण्येः इति धातोः प्रयोगात् । अहे अलकवष्टरीभद्गटु- 

विदग्धे मधुकरि, किं सुधा विधमस्ात्मानम् । अद्धा प्रस्राधय प्रकीर्णकानि वर्षधरापसर 

म्रतूणमेकतः । मधुकरिनामिके । कथंमूते 1 अल्कवरीभङ्गदु विदग्धे अलकानां केशानां 
वष्टरीणां मज्गरीणां भङ्गे मागरचनायां दुविदग्धा तसयाः संबोधनम् अयि अलकवक्टरी- 
मङ्गदुरविदग्धे, किमथे युधा निरर्थकं आत्मानं निजखरूपं विधमसि विडम्बयति । 
अद्धा ञ्लटिति अ्रकी्णैकानि चामराणि प्रसाधय सनीकुर् । वधेधर, आपसर प्रतूर्णमेकतः। 
हे वषधर है नपुंसक, ्रतूणं शीघ्रं एकत एकस्मिन् पार्शे अपसर दूरं गच्छ । देवसया- 
पडशकुनं भविष्यतीति कारणात् । किरात, निकेत निजनिवासे निश्तम्। रे क्रिरात रेभिष्ठ, 
निजनिवासे आत्मगृहे निश्रतं प्रभ्चितः निकेत निवासं कुर् । कित निवासे रोगापनयने 

नवः इति धातोः प्रयोगात् । तदृदनेन देवस्यापशकुनं भविष्यतीति मावः । कुब्ज 
नयुग्ज द्ुभाशयविरि टा चेष्ट । अरे कुब्ज, त्वं ्भारायविरिषटास श्मपरिणामदोे- 
मनासु चेष्टासु न्युः न च्छजू मव । उव्ज आजवेः इति धातोः प्रयोगात् । वामन, आमन 
[स]रभसरसकोडाः क्रीडाः । अरे वामन, [स]रभसरसक्रोडाः उस्सुकरसप्रधानाः कीडाः 
पलायनाग्वितं आमन रचय । वामन, भवदहुरोनेन देवद्यापराकुनं भविष्यतीति भावः । 
सोविदष्ट, सोष्टासमीदख निजनियोगेषुं । सोविदछ् हे स्थापल, सोच्सं सोत्कण्टं यथा 
मवत्येवं निजनियोगेषु खकीयाधिकारेषु अन्तःपुररक्षासु ईदख चेष्टख । अन्तःपुरमध्ये 
म्रविर्य तिष्ट । देवस्य तय दशनं सा कारय । अपशङुनं भविष्यतीति भावः । छुकपाक- 
[ल], सोत्कण्ठसुत्कण्टख मोगावरीपाठेषु । हे छक्रपाक[ट] कीरपुन् [पृः], मोगावलीपाटेषु 

मुरतक्रीडवचनपटनेणु सोत्कण्ठं सोष्टासं यथा भवत्येवं उक्कण्ठख उद्यतो भव । सारिके, 
परमोदाधिकं कौतेय मङ्गलानि । हे सारिके पीतपादे, प्रमोदाधिकं यथा मवद्येवं मङ्गलानि 
सवुतिवचनानि कीतय संशब्द्य । हसि, कुतो न हति रतिं निरायाधावकाराम् । हे 

दति हे वारले हसकामिनि, कुतः कस्मात् कारणात् रितु राब्दयितुं निरावाधावक्रा्ं 
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तारखरः प्रदक्षिणप्रचारः। कुरङ्ग, रङ्गापसव्य द्रीपिनां स्थाने | विजयङ्कुञ्ञर, 
उदाहर ुभोचितानीदङ्धितानि । जयहय, युधोषं टि प्रख |! इति मातृव्यज्- 
नामिजरतीमिव्याक्रुछितनिखिल्परिजन तत्रिमुवनतिलकं नाम समन्ततस्तु- 
ङतमङ्श्वङ्गोत्सङ्धपगताङ्कनापाङ्गप्रसर पनरुक्तसितपताक्रावसनं राजनसदन- 

मास्ादयांवभूव कौतिसाहारनामा वंतार्किः-- 

रक्ष्मीं विभ्रदजोधेः कचिदनिल्वरोहोख्वीचेद्यनया- 
रायां पूप्यस्मृमेरोः कचिदरुणतरैः खणेकुस्मांशु नः 

कान्ति कुर्वद्युधाव्धेः कचिदतिभितिमयोतिमि्भित्तिभ्ः 
दोभां श्िप्यद्धिमद्रः कचिद्धिव गगनाभोगभाग्मिश्च कूरः ॥२४२॥ 

यापध्रारहितं देशं नदति न गच्छनि । सारस, च्य तारन्धरः प्रदक्िणप्रचारः ! है 

सार हे विनि दीध्रजद्र, तारखरः सन् उचस्तरशव्दः सन् प्रदद्नणव्रचारः सन् 

देवस्य दक्षिणकररपाश्रं भुत्वा कस गन । कुर. रद्ापसच्यं द्रीपिनां स्थाने । हि करट 

हे मग, अपरसन्यं द्वेस्य वामपा द्रुपिनां स्थाने चगयाधेनरयाणा स्थानें २्६त्वं गच्छ । 

तथा चोक्तम्ू--एकोपि यदिवा चीणि पमे सप्त नवापि वा ! वामपा गच्छन्तो 

शरगाः सवं शभावहाः ° विजयकृत्रर, उदादर युभावितानीद्भिनानि द विजयङ्कुपर हे 

गजयुधनाथ गज, ुभोचितानि टमशकुनयोग्यानि ददविनानि चैश्नानि उदाहर तं 

द्य । हे जयदटय, युघोधं रेप्रख । दे जयहय नादश्र, सृषोषे नजटनघ्दमनद्रभयर्मि 

यथा मवःयेवं दपख शब्दं कुरुष्व । पुनः कथमन राजपदनम् । समन्ततः सर्वत्र तुदत 
मटशप्रोत्सदसंगताटनापादुप्रसरपुनस्क्तसितपताकावयनम् तु उस्रा वस्लमटः उप- 

रितनभमिक्रा तस्य शदाःसदरषु संगता मिलिता या अदनाः मवयावरनाः स्वि्सासां 

अपाटररसरटचनप्रान्नदिनरणः पुनस्तानि दविगुभीदनानि मिन्पनाक्ःनं उञ्ज्वल- 

ध्वजानां वसनानि वश्बाणि यन्निन् राजसदनं तनधनम्) कािनारारनामा वनालिक्र 

कतिमाहारनामा वनालिको योधक्ररा मद्रः सत्रावमरं त्रत्तत्रयं पप्रा! 

तथादि- लक्ष्मीं चिभ्रदित्यादि । हे अव्मिपत टे राजन्, ददं प्र्यक्नीभनं 
क 

सवरद्धवनं भवनः प्रासादा विमाति विदरपेण ओोभत। नवनं कि कुवन् । क्रिन् कम्मिधित् 

स्थाने ध्वजाघः कृन्त दनयाः ग्मः भां विघ्रर धरन् । कधंमूतायाः चन 

याः । अआनट्वसद्मट्वाचंः आनिदट्व्रटन वानयणन उद्ना उच्छट्न्तया व्रीचया टह 

यस्याः सा अनिल्वलीष्ट्वा{चस्तस्याः भवनम् भवनं पुनः छि कुवन् । कलिन्करसस 

त्स्थानं अक्णतररव्यक्तरागः खणद्रम्नाद्युजनाटः कनकदख्याक्रिरण्ममृदः सुनराः सुरा 

र्यस छायां शोभां पुष्यत् पुष्टि नयत् । भवनं पुनः फं कुर्वत् । कविच्छाम्मिश्ित्त्थाने 
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श्रीरीलाकमर् तवावनिपते साग्राज्यचिह मह्- 
त्कीतयुत्पत्तिनिकेतनं कितिवधूविश्रामधाम खयम् । 

रक्ष्मीविभ्रमदपणं कुरुगृहं राज्याधिदेव्याः पुनः 
करीडाखानमिदं विमाति भवनं वाग्देवताया इव ॥ २४६ ॥ 
वशीकृतमदहीपाठः श्रीरीखाकमराकरः । 
चिरम शितः सोधे चतुरन्तामव क्षितिम् ॥ २४४ ॥ 

वित्तेश त्वरतां पुरः सुरतरूबानैः समं मातठे 
तूणै सजय सामजं कुर गुरो यानोचिततां वाहिनीम् । 

आशीदित्थमनशेषकरमषमुषि प्रादुभवत्केवले 
यसिन्खर्गपतेर्महोत्सवविधिः सोऽव्यात्रिलोकीं जिनः ॥२४९॥ 

अतिसितिमयोतिभिः अत्युज्वरुतेजोभिः [भि)त्तिभगिः ऊुल्यप्रदेशेः कृत्वा सुधाव्येः 

क्षीरअविसमुद्रसखय कान्ति ओभां कु्वैत् रचयत् । भवनं पुनः किं कुर्वत् । कचित् 
कृरिश्चित् स्थाने गगनाभोगभाग्मिः आकाशविसवारभजनशीटैः कूटैः रिखरेः कृत्वा 
दिमाद्रः हिमाचर्खय रोभामुपमां श्िष्यत् । उपमासमुचचयालंकारः ॥ 

श्रीटीखाकमरुभिद्यादि । पुनः कथभूतम् । श्रीटीलाकमरं लक्ष्मीकीडापलरूजम् । 
पुनः कथंभूतम् । साम्राज्यचिदहं सकर राज्यस्याभिज्ञानम् । कथभूतं साग्राज्यचिहम्। महत् 
गुरुतरम् । अपरं कथंभूतम् । कील्युत्पत्तिनिकेतनं कीरतैरत्पत्तेः जन्मनो निकेतनं गृहम् । 
पुनः कथंभूतम् । क्षितिवधूविश्नामधाम क्षितिरेव वधूर्वनिता तसा विश्रामधाम निवास- 
गृहम् । कथम् । खयं खभावेन । पुनः कथभूतं भवनम् । लक्ष्मी विभ्रमदर्पणम् लक्ष्म्याः 

विभ्रमदर्षणं लीलासुकुरम् । अपरं कथंभूतम् । राज्याधिदेव्याः । पुनः इवार्थ । राज्या- 

धिष्ठातदेवतायाः कुलग्रहं कुलमन्दिरिमिव । अपरं कथंभूतम् । वाग्देवतायाः सरखदलयाः 
क्रीडास्थानमिव रमणनिवासमिव । रूपकोपमारंकारः ॥ 

वकीङककतमदीपाक इत्यादि । हे राजन, अत्र अस्मिन् सधे राजगृहे धतो 
निविष्टः सन् चिरं दीधैकालं चतुरन्तां चतुःसमुद्रपथन्तां क्षिति एर्व भव प्रतिपाल्य । 

कथभूतस्त्वम् । वशीकृतमददीपालः वरीकृता आश्ञामानीता महीपाखाः राजानो येन 
सः । पुनः कथंभूतस्त्वम् । भरीटीलाकमलाकरः भियो लक्ष्म्याः टीकायाः कऋीडायाः 

कमलाकरः कमलवनसदशः । रूपकातिदायालकारः ॥ 

वित्तदोद्यादि। अयेदानीं आश्वाचान्ते मङ्गलं करोति- स जगत्रसिद्धो जिनः श्रीम- 
द्रगवदहद् वीतरागः त्रिटोकीं चरयाणां लोकानां समाहारः त्रिखोकी तां त्रिलोकी अव्यात् 

रक्षतु विघ्नानां विनाशं करोतु श्रेयः संप्राप्तिच करोतु । स जिनः कः । यस्मिन् प्रादु्म- 
४५ 
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अल्िपरे त + भ (क 

कणाञ्जल्परेः पातुं चेतः सूक्ताभृते यदि । 
[| सोमदेवस्य [भ 

श्रूयतां सोमदेवस्य नव्याः काव्योक्तियुक्तयः ॥ २४६ ॥ 
दति सकलताकिकच्डामणेः प्रीमन्नेमिदेवभगवरतः दिष्येण सयोनवद्यगयपदययवि 

याधरयक्रवर्तिरिसण्डमण्डनीभवच्चरणक्रमडेन श्रीसोमद्रैवमूरिणा विरचिते 

यश्मोधरमदारजचरिते यश्चस्तिककापरनाननि मदाक्ाव्ये पद्बन्धोत्सवो 

नाम द्वितीय आश्रासः समाप्तः । 

केवटे चनुथंकस्याणावसरे खर्गपतंः सौघमन्दरल दन्थममुना प्रकारेण महोःसवदिधिः 

महादपयिभिरासीद्रभुव । यसम्मिन् कथंभते । अरोपक्रन्नपमुपि असेपरामि समग्राणि 
करल्मपाणि पापानि व्रद्महृयादीनि वरिप्रद्रकपिलक्षणानि वा सुष्णाति निमृलकापदू- 

प्रतीतिं अश्ञेपकल्मपमुद्र् तस्थिन्रशेपकत्मपमुधि 1 दध्यं कथमिति चन् हे पित्तेशहे 

धनद, सुरतस्यानः समं कलपवननवनः साध पुरौऽय्रनः तवरन मेघ्रयेण से गच्छ। ह 

मातटे है दक्रसारये, तृण वीरं सामजमराग्रणनाम गनं समय प्रयाधरयोग्ं कुष 1 दे 
गुरो टे वुदस्पते मच्िन्, वाहिनीं सुग्सनां यानो गमनयोग्यां ह् तं विधि 
अनि्ययाटकारः ॥ 

कर्णा ञ्जटिपुदरैरिलयादि | हे भिद्, यदि चन् गानरते स्लव्यामरते करणात् 

टिपुद्ः पानु श्रवणा प दिपाद्रराचादिनुं चतो ननलव वतत दिं सोमद्रेषय सोमः 
दव्राचायस्वामिनो नन्याः प्र्यम्राः कव्याकियुलयः काव्यस्य व्रलसिर्फनायतिदासख 

उक्तीनां वचनानां युक्तयो रचनाः कर्मतापन्नाः श्रयतां त्वया जाकप्यताम् । स्प्रको- 

पमाटक्रारः ॥ 

नि सक्ट्तािक्लेकचूडामणेः श्रमममिदेवमगवतः शिष्येण सश्रोनव- 
दरगद्रपद्यवियाधरचक्रव्तिसिखण्डमण्डनामवद्रनक्मटेन श्रीसोमदवमूरिणा विरचितं 
यसोधरमटाराजचरित यद्यसिल्चछापरनायि मदक्यय्य पदपन्धात्सवो नाम द्वितीय 

आसः | जस व्याट्द्रान प्रृववदिनत्यम् ॥ 
॥ ~ 

दवन विद्यानन्दिमिदिमपमामिप्रायेण मदमरकश्रीमदिभपण- 

गुर्परमाभीटगुस्म्रात्रा गुजरदयनिटासनमद्ररकधी द्रद्ानमतन माख्व- 

ददाभद्ररकश्रीिटनन्दिप्राधनया यदिभ्रीरिद्धान्यसागरव्यालयराद्तिनिमित्तं नवनेवति- 
मदामहावादिसादादट्व्यविजयन तक्व्यकरमायनक्यासरचनाचलना सरिधरीध्रत- 
सागरेण विरचितायां यद्चस्तिल्कचन्द्रिकानधानायां यस्योधरमदासयजचरितमहा- 

क्व्यदीकायां यदोधरमहाराजपट्रवन्धमरोत्यवविवरणं नाम दवितीयाश्रासचन्धिक 
परिसमाप्ता इति य॒ुभम् 
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ठतीय आश्वासः । 

श्रीरीरस्वुनगर्भपतंमवतनुः खणांचरस्रानम्- 
रक्ष्मीप्राथितसंगमोऽपि तपसः स्थानं परस्ाभवत् । 

ध्यानावन्ध्यविधिः समस्तविषयं ज्योतिः परं प्राप्तवा- 

न्यस्तद्धामधुतोदयश्च स जगत्पायादपायाज्िनः ॥ १॥ 

अथेदानीं तृतीयखाश्वास्रख राज्यलक्षीविनोदनाश्नः प्रारम्भं क्वाणः श्रीसोमदेषसू- 
रयः आदिमद्गल् श्रीमदहैत्परमेश्वरस्य पञ्चकत्याणगभितां स्तुति प्राहुः । रादूलविक्री- 
डितं छन्दः । श्रीरीखेद्यादि । स जगत्मसिद्धो जिनस्तीथकरपरमदेवः जगत्रैलोक्यं 
अपायात् चतुगतिरक्षातः पायात् रक्षतु 1 स कः । तददोनियसंबन्धत्वात् यो भगवान् 
जिनः श्रीटीलम्बुजगर्भसंमवतनुः श्रियो लक्ष्याः ठीखम्नुज कीडाकमरं तख गर्भ 
कर्णिकायां समवा उत्पन्ना तनुः शरीरं यस्य स तथोक्तः । भगवान् किर खगौवतरण- 
कल्याणे मावुगंभेजां शक्तिमाधाय तत्र कमटं कृत्वा तख कणिकायां अवतरति, तत्र 

कमले बृद्धि याति, प्वान्मातुर्योनिमस्श्दय[ष्रा] माठुबाधामद्त्वा जन्म ग्रहवति, तेन 
श्रीसोमदेवाचार्यः प्राह--श्रीटीलम्बुजगर्भसंमवतनुः । यः पुनः कर्थमूतः । खणौचल- 
स्नानभूः खणांचल मेरुपर्वतः स क्लानसखय जन्माभिषेकसय भुभूमिः यख स खर्णा- 
चलन्लानमुः । पुनः कथंभूतो यः । लक्ष्मी प्राथितसंगमः रक्ष्या साम्राज्यश्रिया प्राथितो 
याचितः संगमो मेलापको यख स तथोक्तः । अपिशब्दात् कोऽपि कुमारदीकषितोऽपि 
भवति तत्पूचनार्थमपिशब्दो वर्तेते 1 पुनः कथंभूतो भगवान् । परसय उकृष्टय तपसो 
दीक्षायाः स्थानं निवासो अमूद्रभूव । यो भगवान् पुनः किं कृतवान् ) परं ज्योतिः 
केवलक्ञानं प्राप्तवान् ठन्धवान् । कर्थभूते परं ज्योतिः । समस्तविषयम् समस्तो लोक- 
श्वालोकश्च विषयो गोचरो गम्यो यख परं ज्योतिषः तत्परं ज्योतिषः समस्तविषयम् । 
कथंभूतो मगवान् । ध्यानावन््यविधिः ध्यानाभ्यां धर्मजुङ्कध्यानाभ्यां अवन्ध्य सकलो 

विधिः कर्तव्यं यख स॒ ध्यानावन्ध्यविधिः । हरिदरहिरण्यगमीदिभिध्यीनक्रतं परं फट 

न ठन्धमिति भावः । पुनः कथंभूतो मगवान् । तद्धामध्रतोदयः तसिन् जगःप्रसिद्धे 

धान्नि सर्वकर्मक्षयरक्षणे मोक्षे धृत आरोपित (उक्ृष्टो अयः) उदयः यभावो 
विधिर्यन स तद्धामध्रतोदयः । चकार उक्तसमुचयार्थः। तेन अनन्तचतुष्टयादयो 
नवकेवलल्व्ध्यादय अनन्तगुमाः समुच्चीयन्ते । रूपक्रातिश्यसमुच्याटंकारः ॥ 
--------*----------------~--~ ------------__=--_-_------~-~------- 

१. अस्प्रदयेतति नज्समासघटितग्रयोग अनञ्समासे इति व्यकृतिपूत्रस्थपन्रुदा- 

सत्वेन त्यवादेशाग्राप्या तद्धरितग्रयोगोपादानं मदचित्रक्ररम्,. 
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रक्ष्मीपतिप्रभृतिभिः कृतपादसेवः 
पायाजगन्ति स जयी जिनचन्द्रदेवः | 

साम्ये विविष्टपध्रतिखितविक्रमस्य 

दृ्धृतावनितल्स हेन यस्य | २॥ 
पुनसतदध्याय श्रीसरखतीविलासक्रमलक्ररं राजमचन्दिरमहो असम- 

साहसारम्भ, तरिसुवनभवनस्तन्भ, कट्राचितमीपसमस्तलोकलोचनोन्मेषेषु 

टक्ष्मीपतिप्रभ्रतिभिरिव्यादिं । स जगत्प्रसिद्धौ जिनचन्दरदरेवः जगन्ति त्रीणि 
भुवनानि पायाद्रक्षतु । अनेकविपमभवगहनदुःखप्रापणहेत्न् कमीरातीन् जयन्तीति 
जिनाः गणधरदेवादयः । दणिकृरिभ्यो णक्" दल्युणादिमूत्ेण णक्ूपरलयेन जिन. 
दाब्दः सिद्धः । जिनानां गणधरदेवादीनां चन्द्र आषह्वदेको भिनचन्द्रः चासौ देवः 
परमाराध्यः जिनचन्द्रदेवः ! कथभूतो जिनचन्द्रदेवः । यथोक्त विरेधणविशिष्टः क्षमी 

पतिग्रभतिभिः कृतपादतेवः लक्ष्याः पतिदस्मीपतिनीरायणः स प्रभेतिरसु्यो येषां 
रदरवरह्मादीनां ते ठर्मीपतिप्रभनयनतटक्नीपतिप्रश्रतिभिः कृता परमधर्मानुरागेण 
रचिता पादयोश्वरणकमल्योः सेवा वन्दना सक्तियन्य स लक्ष्नीपतिप्रभृतिभिः कृतपाद्- 
सेवः । पुनः कथंभूतः जयी जयनशीटः । स॒ कः! यस्य जिनचन्द्रदेवस्य हरेनौरायणस 
साम्यं तुल्यता न वर्तेते । तद्धेतुगभितं विश्ञेपणमाद--कथंभूनख यस्य । त्रिविष्पधति- 
स्थितविक्रमख तचरयाणां विष्रपानां रोकना प्रता उद्धरणे स्थित इउद्धरितो विक्रमः 

सामभ्य यख स तथा तद्य । कथंभूनद्य हरेः । देदापूनावनिनटम्य दया धृतं समुच्- 
टितमवनितट प्रथ्वीमण्डटं येन स तथा तम्य । वराटावतारेण यदा नाराद्रणः संना- 

तस्तदा प्र्यकालभयात् हस्तान्यां प्रधवरीमुद्रर्तनसमधलात् दंएयोद्धतवान् दलयर्थः । 

व्यतिरेकार्क्नारः ॥ उक्तं च वाग्भटेन महाक्विना--कंनविद्यतच्र धर्मेण द्रयोः सं 

सिद्रसाम्ययोः । भवत्येकतराधिक्यं व्यतिरेकः स उच्यते ॥' 
दु 

पुनरित्यादि 1 अदो मारदत्त, अदो असमसादसारम्भ असमं असद अनन्य- 
संभवि यत् सासं अद्भुतं फन तस्यारम्भः प्रारम्भो यस्यप्त तथा तस्य संबोधनं ह 

तथोक्त । अहो त्रिमुवनभवनसतम्भ व्रिभुवनमव भवनं गरं तस्योद्धरणे स्तम्भः 

धारकं व्रियुवनभवनस्तम्मसस्य संबोधनं हे तथोक्त । कदाचित् कर्सिधिद्वसररे 
तदा तस्मिन् काटे निदीधथिनीश््पषु रात्रिधपु । किटेपि योकोक्तौ शास्रोक्तौ वा। 
अहं यद्योधरमदाराजः पत्यटतठं याम्यासदमुञ््ंचकार तल्याज उज्जितवान् । कथ. 

मृतेषु निक्ीथिनीशेपेषु ! समीपसमस्तसेकलोचनोन्मेवे समीपा इदानीमेव भविष्यन्तः 
समस्तानां खोकानां लोचनोन्मेषाः नेत्राणामुदढाटनानि येषते तथा तेपु । कथंभूतं 
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निशीथिनीेषेषु शिमरुचिरस्तमेति निशि निगदितनिजविनियो गर्सगरः । 
रविरपि नयनविषयमयमवत्ि जगति निजाय कणे । तत्कखहं विहाय 
संविशत पुननैनु दूरमन्तरम् इति प्रातः कथयतीव मिथुनेषु रसत्कृकवा- 
पड्म 

पयेङ्कतलम् । सगमदाङ्गरागबहुर्परिमलम् सखगमदो नाम कस्तूरिका तेनोपलक्षितो 
योऽसावङ्गरागो विरेपनं तेन बहुरः प्रचुरतरः परिमलो विमर्दोत्थो गन्धो यत्र पयंङ्कुतले 

तत्तथोक्तम्। क इव पर्य्तर्युञ््रांचकार ! मन्दाकिनीपुठिनं कलस इव । यथा कलहंसो 
राजहंसो मन्दाकिन्याः गङ्गायाः पुलिनं तोयोस्थितं द्वीपं क्हसस्यजति ! कथंभूतं 
मन्दाकिनीपुलिनम् । नवोघ्यषमां सल्खसेजक्ाननम् नबोष्ासेन प्रयग्रविकस्रनेन मांसलं 

मनोहरस्थरं सरोजकाननं कमलवने यत्र मन्दाकिनीपुलिने तत्तथोक्तम् । किं कत्वा पूर्व 
पयङ्तखमुज्ज्ां चकार । पुनः राज्यपश्चभिषेकादनन्तरं तव्ूर्वोक्तं चरियुवनतिलकं नाम राज- 
मन्दिरं रजभवनमध्यं स्थित्वा । कथंमूतं रजमन्दिरम् । श्रीसरख तीविरासषकमलाकरम् 
श्रीश्च लक्ष्मीः सरखती च भारती तयोविखासकमलकरं कीडाकमल्वनम् । अहं किं 
कुर्वन् पयङ्तख्सुज््षांचिकार । इति अमुना अकारेण व्यावण्यमानविधानेन प्रबोधमङ्ग- 
पाठकानां प्रबोध जागरणल ये मङ्गलपाठका नघ्नाचा्यौः भ्रबोधमङ्गरूपाठकास्तेषां 
सुक्तीः खभाषितानि आकर्णयन् -खण्वन् । कथंभूतानां प्रवोधमङ्गरपाठकानाम् । वैमाति- 

कसूक्तपाठकटोरकण्डकानाम् वैभात्तिकानि यानि सृक्तानि सुवचनखभाषितानि तेषां 
पाठेनाध्ययनेन कठोरास्तीत्रतरा वाचाखाः कण्डका गरनालानि येषां ते तथा । कथंभूताः 
सूक्तीः । अवसरावेदनखन्दरोक्तीः अवसरस्य प्रस्तावसय भावेदनं विज्ञापनं तेन सुन्दरा 
अतिमनोहरा उक्तयो वचनानि यासु सुक्तिषु ता अवसरावेदनखन्दरोक्तयस्तास्तथोक्ताः । 

इतीति किम् । [हिमरुचिरियादि]-रसत्छकवाकुमण्डलं राब्दायमानताम्रचूडनरन्दं 
मिथुनेषु चखीपुरषद्वनद्रेषु प्रातः प्रभाते कथयतीव सूचयतीव । कृकवाकुमण्डलं किं 
कथयति । अहो मिथुनानि, अयं प्रयक्षीमूतो हिमरुचिश्वन्द्रमाः अस्तमेति अस्तमयं 
गच्छति । कथंभूतो हिमरुचिः । निशि रात्रौ निगदितनिजविनियोगसंगरः निगदितः 
सूचितो निजः खकीयो विनियोगख संगरः प्रतिज्ञा येन स तथोक्तः । अर्य प्रयक्षीभूतो 
रविरपि भास्करोऽपि जगति नयनविषयं लेचनगोचरं आ समन्तात् अवति गच्छति 
वा । अव् रक्ष पालनैः इदयत्र अवधातोरेकोनविरालर्थेषु वतेमानत्वात् । तथा हि- 
पालनगतिकान्तिग्रीतित्रप्यवगमनप्रवेरश्रवणखाम्यर्थयाचक्रियेच्छादीघ्यवाप्यालिङ्गनर्हि- 

सादानमावत्रद्धिषुः इति । रतिः किमथे नयनविषयमागच्छति । निजाय कर्मणे निजयो- 
ग्याय । तत्तस्मात् कारणात् हे मिधुनानि, कलहं स्चकटकं विहाय परिद्यज्य संवित 
संभोगे कुरुत युयम् । पुनः पश्चात् नन्वहो मिथुनानि दूरं अन्तरं वर्त॑ते रजनी पुन- 
रपि दूरे भविष्यतीति भावः । उत्प्रक्षालकारः ॥ 



३५८ काव्यमाख | 

निद्रारोषनिमीटिताधैनयनं क्रिचिद्विरस्बाक्षरं 
पथस्तारक्र जालकं प्रविकसद्धमाम्बुमुक्ताफलम् | 

भ्रूमङ्गाटसमस्पजुम्भणवसादपद्पकम्पाभररं 

चम्बालिङ्खगय सखीसुखं ननु रवरेपा ममा दद्यते ॥ ३ ॥ 

वेकिरनिकिर एष व्याकुलः पादपानां 
तिरयति शिखराणि प्रङ्कितो दन््रसच्यः 

इट च युवतिसाथः सद्यकमप्रवन्धा- 
तरसख्तिकुचकुम्भः सचरययद्वणपु | ४ ॥ 

गरुति तम टृवा्यं चक्रनास्नां वियोगः 

स्फुरति नढिनराजिः सध्यया साधरमेषा | 

निद्रेयादि। दै यजन्, आदिय आद्धिरनं दन्वा समुखं तवर पियक्रान्तावदनं 

तुम्ब वक्रण संयोजय । एषा प्र्क्तीमना रवेः शरीयान्छरन्य ननु रजन्, ग्रभा 
दीमिदद्यते श्रीमू उदैष्वति। प्रभानं जातमिश्ः । कथमन ससवायुमम् । निद्रा; 

अव्पसापेन निमीलिते सुद्धिते अध्रनयन स्यमीचनं यन्सिन् सीय तत्तेधाक्तम् । अपरं 

क्रधंभूतं सस्तीमुखम् । फकिचिद्विटम्बाक्नेरम् स्िवन्मनासर् विखम्वः काटश्षपो येतां तानि 

किचिद्विसम्बानि अक्षराणि वणा यन्निन् सर्खामुख ततधाक्तम् । पनः कथंभूतम् । 
पर्चस्ाटकजालकरम् पयसतानि चत्र तथ गतानि अलद्मनां न्नानां जालाः वद्यो 
यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथमनन् । प्रविटनदूमान्वृयुखाफटन् परनदनन्त शोभ 
मानानि घमाम्बुनि आसादजटपिन्दवा युक्तान् जाकर यात वन्वन् नसीमुये 

तत्तथोक्तम् । पुनः कवमूतन् । चनदाखनन् लमु य (क) 

अलसो मन्दं उयमा यन्मिन् तत्तयातम, । पुनः कवत् । लल्यङ्न्नपवसान् सौ 
कविनामक्रणात् दावविवानान् दुपल्यकन्पाधर्म् रवत् मनः परकन्यः सदरम भधर 
दन्तच्छद् यस्मिन् तत्तथोक्तम् । स्वकमनुमानाद्कःरः ॥ 
1 द्वि] ण्य प्रचद्षीननः विद्र ~ वविकरानकर इत्यादि | एय प्रयक्षीयनः विकृरानि्धरः पिगमृद्रौ व्याकुलो 

वि्ठः सन् पादपानां ब्रक्षाणां शिरा उपरितनभायानि तिरयति सम्पति । 
द्रन्द्रसब्दो मिधुनव्वनिः व प्रद्वितथ-द्य वर्मते । पन्तावान् पश्चिषां टन्दरसित गृद्त। 

ददे च ण्पवच जद्रणेषु गृदाप्रमूमियु युव्तिसा्थैः सीणां नमूद: संचरति गतागतं 
करोति । कथंभूतो युवनिताधैः । सदयकर्यप्रवन्धान् गृद्रव्यापार्प्रघ्रह्छात् तरित 
कुचकुम्भः रिधथिलितसनकल्दः । नाद्यस्कारः । 

गलति इद्यादि । दे राजन्, अयं प्रयक्षीमूनः चच्छनान्नां चक्रवाकानां वियोगो 



३ आश्वासः) यशसिरुकचम्पूकाव्यम् | ३९९ 

अगणितपतिनमां कूणितभूलतान्त- 
स््यजति कुरुवधूनां वासगेदानि साथः ॥ ९ ॥ 

अविरख्पुरकारीपांश्चगस्याम्बुजानां 
नवनवनखरेखारेखलोरस्तनीनाम् । 

स्मरनरपतिदृतीविभ्रमः कामिनीना- 
मिह विहरति यूथः प्रकणच्रूपुराणाम् ॥ ६ ॥ 

अरुकवल्यवृत्ताः किचिदाकुञ्चितान्ताः 

सरसकरजरेखा कामिनीनां कपे । 
प्रविदधति पलाराम्रञ्चाखाशिखाया- 

मवनतस॒कुखनां मञ्चरीणाममिख्याम् ॥ ७ ॥ 

विप्रलम्भो गलति विघटते । किमिव । तम इव अन्धकारं यथा । हे राजन्, एषा 
परलक्षीभूता नछिनराजिः कमट्समूटः स्फुटति विकसति । कथम् । साधं सह ! कया । 

संध्यया प्रभातकालवत् । हे राजन्, बुलवधूनां कुलघखीणां सार्थः समूहः वासगेहानि 
विलासमन्दिराणि यजति मुच्रति । कथंमूतः कुलख्वधूनां सार्थः ! अगणित्- 
पतिनमो न गणितं मनस्यानीतं पतीनां भतृणां न्मे परीहासः अगणितपतिनमां । 
उक्तं च--द्रवकेलिपरीहासः कीडा लीखाचे नर्म च) पुनः कथेभूतः कुल्वधूनां 
सार्थः । कूणितभ्रुखतान्तः कूणितः कोपेन कटिकितो श्रूलतानामन्तः प्रान्तो येन स 
तथोक्तः । उपमासहोक्यर्कारः ॥ 

अविरखपुरुकारीत्यादि । हे राजन्, इह अस्मिन् स्थाने कामिनीनां ल्रीणां 
यूथः समूहो विहरति पय॑टति । कथंभूतानां कामिनीनाम् । भविरल्पुलकालीपांञ्ुल- 
साम्बुजानाम् अविरला विच्छिन्ना या पुलकाटी पुलकश्रेणिस्तया पांश्चुलानि भिडि- 
तानि ञसाम्बुजानि सुखकमलानि यासां तास्तथा तासाम् । पुनः कर्थभूतानां काभि- 
नीनाम्। नवनवनखरेखाटेखलोस्तनीनाम् नवनवाः प्रग्राः याः नखरेखाः पुनर्भवर- 
जयः तासामाटेखेविटेवनर्लखश्चपलः सना: यासां तास्तथा तासाम् । पुनः कथंभू- 
तानां कामिनीनाम् । प्रकणन्रपुराणाम् प्रक्रणन्तः शब्दायमानाः नूपुरा दिज्ञीरा यासां 

तास्तथा तासाम् । कथभूतः कामिनीनां यूथः। स्मरनरपतिदूतीविभ्रमः स्मरनरपतेः 

कामनरेन्द्रस्य दूतीनां संचारिकाणां विश्रमः शोभा यख यूथस्य स तथोक्तः । रूप- 
कोपमाटंकारः ॥ 

अटकवख्यवृन्ता इत्यादि । दे राजन्, कामिनीनां स्रीणां कपोले गण्डस्थटे 
सरसकरजरेखाः सरसाः तत्काख्दत्ताः करजानां नखानां रेखाः पदानि पलाश 



३६९० कराच्यमार | 

द्वीपान्तरे नङिनीवनवतिषृतते 
मानौ किया नृपन कापि यथह माति! 

एवं त्वयि प्रियतमाधरणनलोढे 

लोके कुतः फलति कर्मवतां प्रयासः ॥ ८ ॥ 
स्मरभरकर्हकेल्टि ङिताटकविदटिततिरुक मण्डनं 

नवनखरटिसितरेखगण्डस्थरमदयनिपीडिताधरम् । 
निद्रोङमरनयनमबरामुखसुषसि समन्मनाक्षरं 

सुरतविलासर्टस तव कथयति निखिटनिशायु जागरम् ॥ ९ ॥ 

किट्युकतयोरपरशासाशिखायासुपरितनशात्रायां उपरितनेमाग अवनतमुकुटानां वक्र 
कलिकानां मञ्जरीणां अभिख्या रोमां प्रविदधति प्रष्वेन्ति । कथंभूताः सरसक्ररन- 
रेखाः । अल्कवखयव्त्ताः अस्ना न्तानां वर्षु विण्िकानु गर्ताः प्रवृत्ताः 

संजाताः । पुनः कथभुनाः । किंचिद कुतितान्ताः क्रिचिन्ममानह मामितः वर्ति 

अन्तः परथन्तो यामां करजरेखानां तास्योक्ताः । उपमाटकःरः ॥ 

द्वी पान्तरेष्वित्यादि | टेन्रप हे राजन्, उट अग्निन सोकर द्वीपान्तरे 

र्वापरविदेरैषएु यथा येन मकारेण नदिनावनबतिग्त्ते प्रयिनीखण्टवर्तनश्षीलाचारे 
भान श्रीसूय सति कापि किया काचित. चष न भवति न चमकररोति न प्रवर्तते। 

एवममुना प्रकारेण त्वयि भवति प्रियनमाधरपानटाटे समि वह्टमस्रीयधसरखा- 

द्नलम्पटे सति कर्मवतां छ्ियावतां पुपाणां प्रयाम उयमः कुन: कन्नात्् फलति । 

न कुतोऽपि फलवान् भवति । दृश्रन्ताक्षपाच्छरः ॥ 
स्मरभरेत्यादि) हे सरनवियसटख ररतम्य संमोगक्ोडायाः विखास्हसः 

कीडाकरणे राजहंसः खरतविटामटसत्तस्य संयोधनं है तथोक्त, अव्यामुखं वनिता- 
वदनं कतुमुतं उपसि प्रभाते तव भवतो निखिल्मिलायुं रर्वरातरिषु पूर्वरात्रि- 
मध्यराचि-जपररा्तिषु जागरं जागरणं कर्मनापन्नं कथयति । कर्थमूनं लवलसुखम्। 
न्नरभरकल्दकेटिटटिताटकविददटितिसच्छमण्डनम् स्मरभरेण कन्दुरपतिद्रायेन योऽप 

क्ट्टो युद्धं तख कटिः कोडा तया दिहा दिना ये स्कः केशालविदलितं 
च्र्णछृतं लेपितं तिलकमण्डनं निट च मण्डनं च ऊुमकजयादिक यम्य जबल 

मुखस तत्तथोक्तम् । पुनः क्थमृतं अव्रलसुखम् । नवनख्टिखित सखगण्डस्धलम् नव 

१. टीकोपरभ्यमानेषु स्व राव्यादिश्ब्दपु (अटःसवकदेया- (५।८।८५) इति 
पाणिनिसूत्रेण रारेरच्प्रलययमष्त्वव व्याकरणविष्द्रमिकारान्तराधि्ब्दोपादाने ग्रन्थ 
कठः प्रमादः ( सवेरात्रेटु पचरात्रमध्यराच्रापररात्रष्रु ) इता प्र्ोगाः पाश्चाश्च 



२ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । २६१ 

विद्धिष्टदपहर मध्यमलोकपारं 
कस्तां प्रबोधयतु सर्वजगस्रबोधम् । 

रोकच्रयोद्धरणधामनिकेतनेषु 
निद्रा कुतो मवति नाथ भवादृरोषु ॥ १० ॥ 

मन्रयेष राज्यरथसारथिरागतस्ते 

नीरोगतावहितवाक्मवणो भिषक्च । 

पोरोगवोऽमिनवपाकपरः समास्ते 
द्वारे तवोत्सवमतिश पुरोहितोऽपि ॥ ११ ॥ 

मर्गो नखैः कामाह्रोिखितो विन्यासीकृतः योऽसौ ठेखो द्िमपिविशेषसतेनो पर- 
क्षितं गण्डस्थलं कपोलमण्डलं यस्याबलामुखसख तत्तथोक्तम् । पुनः कर्थभूतं अवला- 

सुखम् ! अद्यनिपीडिताधरम् अदयं दयारहितं यथा भवत्येवं निपीडितश्चम्बितः अधरो 

दन्तवासो यस्य तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं अवख्मुखम् । निद्रोडमरनयनम् निद्रया 

जागरेण उडमरे उत्कटे नयमे लोचने यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं अवलामुखम् । 

समन्मनाक्षरम् सह मन्मनेन गद्रदशषब्देन उपलक्षितानि अक्षराणि वणौ यस्मिन् 

अवलामुखे तत्तथोक्तम् । अनुमानालंकारः ॥ 

विद्धिष्ेव्यादि। दे विद्विटदर्पहर विद्धिष्टानां शत्रूणां दर्पो मदस्तं देरतीति 

विद्ि्टदषहरस्तस संबोधनं हे तथोक्त दहै राजन्, भवादृशेषु युष्मत्सदशेषु निद्रा 

खापः कुतो भवति । न कुतोऽपि भवति इदयभरैः 1 कः पुमान्. त्वां भवन्तं प्रबोधयतु 

जागरयतु । अपि तु न कश्चित् प्रवोधयतु इलर्थः । कथेभूते त्वाम् । मध्यमलोकपाटं 

मध्यमल्रेकसखामिनम् । पुनः कथंभूतम् । सर्वजगत्प्रबोधम् सर्वै ख निखिल्ख जगतः 

थ्वीमण्डलस्य प्रवोधं सावधानभवनं यस्मात् स तथा तम् । कथमूतेषु भवाद्शेषु । 

लोक्रचयोद्धरणधामनिकेतनेषु लोकानां त्रयं तखोद्धरणे प्रकाशने धाम तेजस्तस 

निकेतनानि ग्रहाणि लोकन्रयोद्धरणधामनिकेतनानि तेषु । अतिशयाक्षपा्कारः ॥ 

मन्रीत्यादि । दे राजन्, एष प्रलक्षीभूतस्ते तव मच्री आगत आयातो वतते । 

कथंभूतो म्री । राज्यरथसरारयिः राज्यमेव रथः तमुत्रतिहेतुत्वात्तस्य सारथिः। ततप्वतक 

इयर्थः । न केवलं मन्री आगतः भिषक् वयविद्याविलासापरनामा सजनवैय आगतो 

वर्तते । कथंभूतो भिषक् । नीरोगतावहितवाक्श्रवणः नीरोगतायां आदाननिदाननि- 

कित्छाभिरारोग्यत्वकरणे अवहिताः सावधानाः याः वाचः आयुवद्वचनानि तत्र 

गरवणो विचक्षणः । तथा पैरोगवो मटानसाध्यक्षः समास्ते उद्धसिष्टति । कथंभूतः 

पौरोगवः । अभिनवपाकपरः अभिनवः प्र्यप्रो योऽसौ पाको रन्धनं त्रिषष्टिव्यज्नन- 

॥# 



३६२ कृ{व्यमास् | 

प्रामातिकानकरवश्रवणप्रबोधा- 

दीधे रसन्ति गृहवापिषु राजदंसाः । 
उत्तिष्ठ देव मज संप्रति राजलश्ष्मी- 

संपादितं विभेवमेनमिति ब्रुवाणाः ॥ १२ ॥ 
सुरेषु येषु रविरेष वुधावलोक 

यावत्तमो दरति तक्तिल तेषु धत्ते । 
वोधं पुनर्द॑धति येऽस्य पुसो वितन्द्रा- 

स्तेजांसि नाथ वितनोति निजानि तेपु ॥ १६॥ 

दति वेभातिकसुक्तपाटकटोरकण्टकानां प्रबोधमङ्कलपाठक्ानामवसरवे- 
दनसुन्दयेक्तीः पुक्तीराकणेयन्नवोष्छासमांसल्सरोजकाननं मन्दाकरिनीपु- 
लिन कट्टस इव तदा किखाह गगमदा ्गरागवहुरुपरिमलकं पल्यङ्कतरमु- 
ज््ांचकार । कदाचिदासनोदययरुमणिमहमि प्रतयूषानेहसि 

निष्पादने परस्तःपरः । तथा दे राजन्, पुरोद्टितोऽपि तव भवनो द्वारे च तिष्रति। 
कथंभूतः पुरोहितः 1 उत्सवमतिः उत्सवे शान्तिकर्ममदहोत्सवे मतिदरुद्धियसय स तथा । 
समुच्यारकारः ।॥ 

प्रामातिकेत्यादि । दे देवद राजाधिराज, गृदवापिषुं राजमन्दिरसरोवरेु 
राजहंसाः चश्चरणलोचनेषु जोदहिताः चक्राद् राजसा उच्यन्त ते रमन्ति शब्दं कर्य 

न्ति। कथम्। दीघ तारतर यथा मकवन्येवम् | कन्मान् । प्राभातिश्ानकरवश्रवणप्रत्रोधात् 

ग्रभाते भवाः प्राभातिक्रास्ते च ते आनकाः पटदहास्तेयां रवः शब्दस्तस्य श्रवणेनाक- 
्णनेन योऽसौ प्रवोधो जागरः प्राभातिकानक्ररवध्रवणप्रवोधसम्ात् ) राजर्दसाः कं 

कुर्वाणाः रसन्ति । इति अमुना प्रक्षरण बुवाणाः वृनयन्नः । इतीति किमू । है दैव 
राजन्, त्वं उत्ति उत्थो मव ॒। संप्रति इदानीं राजलक्ष्मीमंपादितं एनं प्रयक्षीमुतं 

विभवं एश्रय मज त्वं आश्रव । उग्प्रक्षाटकारः ॥ 

सुपष्विद्यादि । दे वुधावस्ेक विद्रननलेचन, येषु गुप्तेषु दशर्य मज लं 
आश्रय । ए प्रयक्नीमूनो रविः यावन्मा्ं नमोऽन्धक्रारे दटति विध्वंसयति तत्तमः 

किर निश्चयेन तेषु पुरुषे धत्ते धरति । ये पुस्पाः वितन्द्राः निद्रारहिता निरार्खाः 
जस रवेः पुरः पूवमेव पुनवाधं दधति जागरणं क्रुर्वैन्ति जाति । हे नाथ, तेषु 
पुखषेष्ु निजानि तेजांसि योतान् वितनोति विस्तारयति ¦ जादयल्कारः ॥ 

इ्तीदयादि । हे राजन्, कदाचित्कसिधिदवसरे प्त्यृषानेदसि परभातक अआस्थान- 



३ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यम् । ३१३ 

व्योमाम्बुधौ विदुमकाननश्रीषियद्वने रिं्चकपुष्पकाम्तिः । 
आभाति रागः प्रथमं प्रभाते सुरेमसिन्द्रितकुम्मशोमः ॥ १४॥ 
निशे विहायापि निशीथिनी रतिस्तवाप्यन्तमिह प्रसिद्धा । 
इयं तहश्रीमे विना दिनेशमासते निमेषा्थमपि खतत्रा ॥ १९ ॥ 
अतो निसगौन्नियि पांशुख्खं शुद्धस्थितित्वं दिवसभ्चियश्च । 
मत्वैव संसर्गभयास्ुरेव संष्यां तयोः सीमि विधिः ससय ॥ १६॥ 

मण्डपमास्थाय सभायामुपविरय धर्मस्येन्यौयाधिकारिभिः पुरुषैः सह सर्वैषां आश्रमिणां 
ब्रह्मचारिग्रहिवानप्रस्थभिक्षुणां इतरब्यवहारविश्ामिणां च ब्राह्यणक्षत्नियवणिकश्युद्रार्णा 
वणौनां च कायोणि अपर्ये अहं विचारयामास इति क्रियाकारकसंबन्धः । कथंभूते 
अत्युषानेदसि । आसन्नोदयदुमणिमहसि आसन्नं समीपवतिं उदयाचल्ख दुमणेः 
श्रीपूर्यसय महस्तेजो यच्च प्रत्युषानेहसि स॒ असन्नोदयदुमणिमहाससिन् तथोक्ते । 
कथमूतमासानमण्डपम् । बुधप्रकाण्डमण्डली विधी यमानघमौगमालपम् बुधानां विद्र 
जनानां मध्ये प्रकाण्डे प्रस्तं बुधभ्रकाण्डं तख मण्डली मेलापकस्तया विधीयमानाः 
क्रियमाणाः धमोगमारपाः स्प्रतिशाघरप्रवचनानि यस्िन्नास्थानमण्डपे स तथा तम् । 

अहं करं कुर्वन् कार्याणि अपदयम् । इति अमुना प्रकारेण सौखरायनिकानां सुखश- 
यनं प्रच्छन्तीति ये ते सोखशायनिकास्तेषां सूक्तगीताग्तरसं सुवचनकथिताग्रतद्रवं 
कर्णपूरतां नयन् । भाकर्णयत्निदयर्थः । इतीति किम्- 

व्योमाम्बुधाविद्यादिं । हे राजन्, प्रमाते विभातसमये प्रथमं पूरवे राग 
श्रीसूयैख तेजः आभाति शोभते । कथंभूतो रागः । व्योमाम्बुधो आकाशसमुदर 
विद्रमकाननश्रीः विद्धमाणां म्रवाङानां काननख श्रीः शोभा यस्य रागखय स तथा। 
पुनः कथंमूतो रागः । वियद्रने आकाशकानने किंञयुकपुष्पकान्तिः किंञ्युकानां पलाराघ्र- 

क्षाणां पुष्पाणि कुसुमानि किञ्चुकपुष्पाणि तेषां कान्तिः शोभा यख स तथा । पुनः 
कथभूतो रागः । स॒रेभरिन्दूरितकुम्भशेभः सुरेमसखय एेरावणगजसखय सिन्दृरितः 
सिन्दररेणारणीङृतोऽसो म्भः शिरःपिण्डस्तख शोभा उपमा यद रागख स तथा । 

रूपकोपमाटंकारः ॥ 
भिदो इत्यादि । हे निशे हे रत्ने, निशीथिनी चन्द्रं विहायापि परिलज्यापि 

इह अस्मिन् संसारे तव अदन्त रतिः ग्रसिद्धा विख्याता वर्तते इयं अद्रीर्दिनश्री 
दिनेशं चिना श्रीभास्करमन्तरेण सूयोद्ते निमेषाधंमपि खतच्रा खच्छन्दचारिणी 
नास्ते न तिष्ठति । जाललंकारः ॥ 

अत इत्यादि । अतः एतस्मात् कारणात् निसर्गात्खभावेन निशि रात्रौ पाशत्व 
अन्धकारेण सह व्यभिचारिणी नास्ते न तवं दिवसधियश्च दिनलक्ष्याः गुद्धस्थितित्वं 



६६४ काव्यमाला | 

पूरव परसक्रजरेखाकृतिरधररुचिसतो रवि- 

तदनु च भुखणपिण्डशण्ड्युतिरव्नचयच्छविम्ततः | 

पुनरयमरणरलमुक्ररश्रीरुदयति रागनिभरे; 

कुरवन्ककुमि ककुमि वन्धरूकमयीमिव नृष्िमंदुमिः ॥ १७ ॥ 

रतमखधामटेमकुम्भाक्रतिरिन्द्रसमुद्रविट्म- 

तस्बसिमितकान्तिरदरत्मवसमयनुवणदरप॑णः | 
उदयति रविरुदारहरिरोदणरचिरुनिरोक्करैः कर 

दिग्दयितामुखानि पिञ्रयत्नरुणितजलधिमण्डटः ॥ १८॥ 

अव्यभिचारिणीत्व मत्वव विक्ञायवतयोनिशादिनधियोः सीन मभ्ये विधिविंषाता संध्यां 

पुव ससज चक । कस्मात् ! संसग्भयादिव व्यभिचारिम्या अत्यामिचारिण्याश्च संपक- 

शादुनादिव । उ्परक्षारकारः॥ 

पूव प्रथमतः सरस्षकरजरेखाह्रतिः सरसा तत्काल्दत्ता या करजरेखा तस्या भकृ- 
तियस्य सर तथोनः । पुनः कथमूनो रविः; । ततसतदनन्नरे धधरस्यिः ब्रीनां दन्तच्छ- 
दाक्रारः । तदनु तदनन्तरं वुखणपिण्डखण्डुतिः ु;माप्ण्टखण्डवतिः जयपिण्डमद्शः। 

ततस्तदनन्तरं अम्नचयच्छयिः रक्तकमलसद्शः। पुनसदनन्नरे अस्मरनेमुष्रशी 

पद्मरागमणिदपणसमनदसोमः । रविः छि कृर्वन् । रागनिमरः रकिमदहटरेयभि 
कत्वा ककुभि क्ङकुमि दिदि दिदि वन्वृक्मया दादे ऊुवनिव विद्धि । उपमा- 
टकारः ॥ टुवद्टन्द् 

पृघमिल्यादि । अयं प्रयक्षीमूनो रविः उदयति उदरच्छति । कर्थमूरो र्विः। 

रातमखध्रामल्याद् । रविः श्रीनृय उद्यन्नुदच्छति उदेति । कथभृतः सन्रदेति । 
द्तमखधामटमङम्भान्रतिः पू्वदिक्भाटप्रासादसुवणः ऊम्भसद्दः । पुनः दथभतः। 

दनद्रसमुद्रविद्रमसम्बस्िमितकान्दिः प्रूवरानुद्रप्रवाटसमृट्वामिश्रट्दीमिः । पुनः कथं 
भूतः । जदस्त्सवसमयसुवर्णदपणः सन दिवस्य उत्पवरामया महाःसवक्ालस्तख 

सेबन्धी सुवर्णदधणः कात्रनाददः । रविः कि कुर्वन् । करः किरः क्रन्वा दिरद्यिताभु- 
खानि दिग्वधुवदनानि पिश्रयन् रक्तपीतानि कृर्वन् । कथमु: केः । उदारदहरिरो- 
हणरुचिरविरेव्छरः उदारमतिमनोटरं यद्धरिीदणं टरिचन्दनं तस्य र्विर्दामिसद्रत् 

रुचिरा मनोहरा उत्कराः समदा येषां कराणां त॒ तथोक्ताः । कथंभुतो रतिः 
अरणितजरधिमण्डलः श्वेतरक्तीषतसमुद्राभोगः ! हपकारुक दुवर्छन्द 
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अधेकाव्यकविः-- 
अरुणकिरणमध्ये विद्रुमस्तम्बविम्बः 

क्षितिप किमिव शोभां मानुरुयहि मति । 
राजा- 

बुध युधि मम शतः शोणितापूरितायां 
प्रतरदुपरि कोपासारलु यद्रदाखम् ॥ १९ ॥ 

निचि मदनविनोदाद्वासरे च प्रजाना- 
सुदयनयनियोगाद्रादमुद्धिक्तनिद्रः | 

इति वपुषि नितान्तं बिभ्रदम्भोजरक्ष्मी- 

मुदयति तपनस्ते देव सामान्यवृत्तिः ॥ २० ॥ 
अलकवल्यमध्ये पद्मरागप्रसूति 

नवकिश्चख्यदरोमां कणपादीप्रदेसे । 
कुचकललतरनां इङ्कमस्येव रागं 

दधति रविमयूखाः प्रातरेतेऽसाघु ॥ २१ ॥ 

अधैकाव्यकविः समस्याकारकः कथिद्रूते । किं ब्रृते--अरुणकिरणेलयादि । दे 
क्षितिप हे राजन्, अरुणकिरणमध्ये जरुणानामव्यक्तरागाणां किरणानां मयूखानां सध्ये 

मध्यवर्ती विद्रमसतम्बविम्वः प्रवालसदशमण्डलो भानुः श्रीपूय उदयत् उदयद्रच्छति 
किमिव कीरं शोभां विमतिं धत्ते । राजा ब्रूते-हे बुध है विद्वन्, युधि संग्रामे 
शोणितापूरितायां रुचिराश्रतायां उपरि प्रतरत् उन्मजत् मम रात्रोरास्यं मुखं कोपात् 

पाटलं श्रेतरक्तं यद्रयादश्चं भवति तद्रत् भानुः सोभां विमतिं । प्रश्नोत्तसोपमालंकारः ॥ 

निरीद्यादि । हे देव हे राजन्, तपनः श्रीसूयः ते तव सामान्यतरृ्तिः साद्य 
मरवरत्तिर्दयति । कर्थमूतस्तवम्  गाठमतिरयेन उद्विक्तनिद्रः गतनिदरः । कसमात् । निषि 
रात्रौ मदनविनोदात् कामक्रीडनात् वासरे च दिवसे प्रजानां लोकानां उद्यनयनि- 
योगात् ब्रद्धिकरणाधिकारात् । उद्िक्तनिद्र् इत्येवं त्वं कि कुर्वन् । इति अमुना प्रकारेण 
वपुषि शरीरे नितान्तमतिशयेन अम्भोजलक्ष्मीं रक्तकमल्शोभां विभ्रत् धरन् तेन 
कारणेन तपनः श्रीूयः सामान्यतया उद्यति । त्वत्सकाश्ाददीनतया उदयं करोति 
दयैः । व्यतिरेकतुल्ययोगिताल्कारः ॥ 

अल्के्यादि । एते प्रयक्षीभूताः रविमयूखाः सूयैक्रिरणाः प्रातः प्रभातसमये 
अल्कवल्यमध्ये चृर्णकुन्तर्मण्डलान्तरे पद्मरागव्रपूति रक्तमणीनामुत्ति दधति 



६९६ काव्यमाला । 

कारमीरकेसररुचः करजक्षताभाः 
कान्ताधरद्युतिश्रृतः शुक्रवक्रकराः । 

सिन्द्रिताङ्गणतराम्तव देव चित्त 
भानोः करा विविधचाटतयाश्रयन्ते ॥ २२ ॥ 

इति सोखल्ञायनिकानां सूक्तगीताम्रतरसं क्णप्रतां नयन्समाचरि- 
तगुरुदेवतोपासनविधिः प्रतापनिधिः सकलनगद्यवटार्रणी अरहमामणी- 
रि संमावयन्पुरोहितेरुपनीतानि खम्त्यप्रनम दलानि मुजङ्कभोगभू- 

पणागरतरङ्करचिभिरम्भोधरिवीविमिरवेलाचल इव कामक्रोदण्डमण्डितदोरद 
ण्डिकामण्डलाभिरवलामिः परित्रितः मंपादितप्रमातनृनः पुरस्छतमन्दरां 
वप्रतिमिव प्रदक्षिणीह्त्य सवत्सां परेन प्रथमतराविभनदर्ीनैः कलपतर- 
रिव कतिभिश्विलमनैरुतमितयिखण्डडेयः गुचिपक्च इव॒ धवलाम्बरधर 

धृर्स्ति ) अवाप कणपाश्मप्रदरा ऋपापि रितनभाग नवदिशटनसोमां ग्रसग्रपट्व्- 
प्रभां दधति । अबला दचकटशनद्नां सनक्म्मप्रदशानां दएदमस्म काटमीरनन्म- 

केश्ररागयोभामित्र दधति धरन्ति । उपमास्करः ॥ 

कादमीरकेसरख्च रत्यादि । दे देव, भानोः कगः तव भेवतथित्ते विधिध- 
चाटुतया नानाय्रारप्रमस्नुतनितया आध्रयन्त प्रविगन्ति । मवतधित्ताय रोचन्त 
ददथ 1 कथंमूनाः मानोः कराः । छाटमीरक्रमरय्यः जादयदुरमशिजत्कसटशाः 1 

पुनः कथंभूताः । रजक्षतामाः सव्रलासु नसोपश्ोभिनाः । पुनः कथंमूनाः । ऋन्ताधर- 
यतिग्रतः कान्तानां स्रीणां अध्ररद्पि शोभां घररन्तीति क्न्ताधरगतिद्रनः । एुनः कथम 
ताः | युकवककव्पाः तव कमदादरीरनुग्डनदयाः । पुनः चथनुनाः । सिन्दरितादणतलाः 
सिन्दृरितं रक्ीङतमदणनटं गु(क)दाग्रमूति्यंस्े सिन्दृरिनादेणनसाः । उपमालकारः ॥ 

अट क्थमुनः सन् कराया अपदयम् । समाचरितयु्दवतोपायनविधिः समा- 
चरितः सम्य्रग्विहिरो सुरोरषाःयायस्य मात्रादश्च दवतायाध्र उपामनयिधिः सेवा 
चि प्रन युन | = # # @ @ # > ० # @ ॐ क * @ @ @ & # @ ॐ + # ॐ ॐ @ ॐ + ॐ $ क क कै छि द्वी # ऊ ॐ क @ # ऊ क क@ स 9 #» ॐ @ # # * क ककर 

न # # ० #* ® ० ० 9 9 * 9 8 2 & ® 29 = [1 ॐ ® दीः @ क 9 क क @ € ^ * १ कैत 

 : [ क 1 ४ # ॐ ॐ क ॐ @ @ क न १ १ चैः 

कक ने # # क # @ & = = = @ @ @ 9 ॐ # # > = = = 9 ॐ ¢ क @ छ ॐ क # @ र * > @ क क # र कं के क क ७ > = +> 9 % कै © ॐ ॐ $ 
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३ आश्वासः] यसिरकचस्पूकाव्यम् । ३६९७ 

समुद्र इव सरलोमिकाभरणः श्रीसरखतीरतिरदस्योपदेशदित्सया कणङ- 
आम्यामुशनोवृहस्तिभ्यामिव चन्द्रकान्तकुण्डामभ्यामलकरतश्रवणः परेण 

चामिजातजनोचितेनाकस्पेनाध्यास्ितखश्चरीरः समन्तादाखानितानामपरो- 

ससग दिग्गजसगेमिव दश्चैयतां दशनकोशारुणमणिमयूखोन्युखरेखाठेखपुन- 
रुच्यमानङुम्भखरीसिन्दूर्ोभानामनेकपानामनवरतकटकंदरद्वदानसो - 

* “" श्रीसरखतीरतिरदस्योपदेश्षदित्सया कणेलमाभ्यासुदानोवृहस्पतिभ्यामिव 
चन्द्रकान्तङण्डलाभ्यामर्करृतश्रवणः श्रीश्च लक्ष्मीः सरखती च वाग्वादिनी श्रीस्रखलयो 
तयोः रयोः संभोगक्रीडयोः संबन्धि यत् रहस्यं गोप्यतत्त्वं तस्योपदेशः शिक्षणं 

तस्य दित्सा दातुमिच्छा श्रीस्रखतीरतिरदस्योपदेशदित्या द 

अत्र उदानाः ञ्चुको रक्ष्मीभोगरिक्षां दातुं एकस्िन् कणं कयः, सरखलया रतिरदस्यो- 
पदेशदित्सया वृहृस्पतिष्ट तीये कणे र्घः । यथासंख्यालकारगभित उवक्षारकारः 
सूचितो मवति । पुनः कथंभूतः सन् कायौण्यपदयम् । परेण चासिजातजनोचितेना- 
कत्पेनाध्यासितखररीरः न केवरं एतैरेवाभरणैर्मण्डितशरीरोऽहं वर्ते किं वु परेण च 
कण्ठाभरणयज्ञोपवीतकटिसूय्रादिना च आकल्पेन वेषेण अध्यासितखशरीरः मण्डितनि- 
जाद्गः । कथंभूतेन आकत्पेन । अभिजातजनोचितेन अभिजाताः कुलीनाः ये जनाः 

लोकास्तेषामुचितेन योग्येन । समन्तादालानितानामपरोत्सगे दिग्गजसगेमिव ददोयतां 
द्शनकोरारुणमणिमयूखोन्मुखरे खाटेखपुनरुच्यमानकुम्भस्थलीसिन्द्रदोभानामनेकपा- 
नामनवरतकटकंदरद्रवदानसरोरभाकृष्यमाणेनिदिन्दिरसुन्दरीकुल्कुवल्यितगगनापगामागम् 
अनेकपानां गजेन्द्राणां संबन्धित्वेन अनवरतं निरन्तरं कटकंद्रेभ्यो गण्डस्थलेभ्यो 

द्रवत् श्योतत् यानं मदस्तसख सौरभं सौगन्ध्यं तेन आकृष्यमाणा आतन्यमाना 
या इम्दिन्दिराणां खन्दरयो भ्रमर्यस्ताचां कुलानि समूटास्तेः कुवल्यितो नीरो्लितो 
गगनापगायाः आकारगक्नायाः भागः श्रदेश्षो येन मण्डपेन स तथा तम् । कथंभूतानां 
अनेकपानाम्। समन्तात् सर्वत्र जलानितानां वद्धानाम् । पुनः कथंभूतानां अनेकपानाम् । 

दशनानां दन्तमुखलानां ये कोशाः वेष्टनखोलकास्तेषां संवन्धिनो ये अरणमणयो 
जटितपद्मरागरलानि तेषां मयूखाः किरणास्तेषां उन्मुखा ऊध्व गता या रेखा 
राजयस्तासामारेसेविन्यासैः पुनरुच्यमाना द्वियुणीक्रियमाणा कम्भस्यलीनां मस्तक्रपि- 
ण्डतटीनां सिन्दूरशोमा गर्भनागाभिद्या येषां ते तथोक्तास्तेषाम् } कि कुर्वतां 

अनेकपानाम् । दिग्गजसमे दिग्मण्डलं अपरोत्समं अपरदिगगजसजनं दशंयतामिव 
लोकानां विलोकनं कारयतामिव् । पुनः कथंभूतामास्थानमण्डपम् । वाजिनामनियेपहे- 

षाघोषसुखरितसविधसोधोत्पङ्गम् वाजिनां अश्वानां अनिमेषमनवरतं योऽसौ है 



६९ < काञ्यमाठा | 

रभाक्रप्यमाणेचिनिरयुद््रीकुखकरुवर्यितगगनापगामागम्, इतस्ततःछरृता- 

सरलचरस्थानां ने्रचीनवित्रपटीपरोटरछिकायाघ्रतद्रेहानां प्रतियवप्रघास- 

चलच्ामरचुम्ब्यमानलोचनान्तानां सुहुरहुधिजयपरम्पराप्रतिपादनपरेणेव 

दक्िणचरणेन महीतटसमछिखतागुत्ताठजलधिकलोरटीलानां वाजिनामनि- 

मेषहेपाघोषसुखरितसविधसोधोत्सङ्धम्, अविरतदद्यमानकाटायुरुधूपभूमोद्र- 
मारभ्यमाणदिगिलासिनीकृन्तरजालम् , उत्तररतरपताक्राप्रतानातन्यमा- 

नम्बरसरेदहंसमालम्, उतुद्तमद्शर ्गसंगतानेकमाणिक्यो कीणकलशरचि- 

पाघोपो टेपाध्वनिस्तेन सुश्वरितः वाचाटितः खविध्रानां निकटवतिनां साधानमुन््ः 
अष्रोयेन स त्तथा तम् । कथंभूनानां वाजिनाम् । एनसतो यच्र तत्र कृता रथिता 
अप्तरला अपर्थन्ता चटस्था पर्यपां त दनस्ततःकरतासरलचलस्थास्तयाम् । पुनः 
कथेमुतानां वाजिनाम् । नेचचीनयिच्रपदीपररोटरह्िकायागृतदेटानाम् नेत्राणां सूकषम- 

पद्रकुखवाचा(र)सानां चीनानां चीनददोन्पनेवस्बाणां चित्रा नानाप्रकारा याः पयः 

मूक्ष्मवस्राणि ताथ पटोलखानि च प्रदखवछ्राणि रद्धिक्राश्च रक्तादिक्रम्बल्विरोपरास्ता 
आदिर्येषां तेरेवादि प्राणान्तराव्रृता वेष्टन देहाः शरीराणि येषां त तथा तेषाम् । पुनः कर्यं 
भूतानां वाजिनाम् । प्रतियवसघासचलनामरचुस्व्यमानलोचनान्तानाम् यवसस्य तृणस 

योऽसा घासः कवलशरर्वणः चवसव्रागः यवनघासं प्रति प्रतियवराधासं चलन्ति क- 
म्पमानानि चामराणि मसतकप्रीर्णकरानि लदम्व्यमानानि आम्धरदव्रमानानि स्ोचनानां 

अन्ताः प्रान्ता येपां वाजिनां त दथा तधाम् । वाजिनां फं कर्वताम् । दक्षिणचरणेन 

अपसव्या्रपादेन मदीतरं भुमिनखं उ्िवितां उन्सरननाम् । क्थमुतेन दक्षिणचरणेन । 

उय्रश्यते--मुहुसंहुवारवारं विजयपरन्परापरां श्च्रपराजयनध्रेणीनां परतिपादनपरेणेव 

सुचननःपरेणैव । अपरं कथमुनानां वाजिनाम् । उत्ताटनलधिकदरलटील्नाम् उत्ताल 

उत्ुक्रिता ये जटखथिकश्रेखयः ननुद्रमहानरथमस्तषां दद्य सामना येषां त तथोक्ता 
स्तेपाम् । पुनः कथेमूतमास्थानमण्टपन् । अविरनदद्मानक्रालागुस्धूपधरमोदरेमार- 
भ्यमाणदिग्विलासिनीक्रन्तलजाल्म् अविरतमनवरनं दव्यमानं मन्मीणियमाणं य- 

त्कालायुरु कृष्णक्राक्रतुण्डं तस्व व्रृपम्य योऽसा धरम तत्पयायान्तरं तन्योद्रमः प्रादुर्भावः 

तेन आरभ्यमाणानि रव्यमानानि दिग्विलानिर्नानां दिग्वध्रृनां कुन्तस्जाल्नि यत्र 
मण्डपे स तथा तम् । पुनः करथंमुतमास्थानमण्डयम् । उत्तरलनरपताकाम्रतानातेन्यमा- 
नाम्बरसरोदसमालम् उत्तरलतराश्रपल्तराः याः पताकाः ध्वजास्तासां प्रतानः समृह- 
सेन आतन्यमाना विस्ताथमाणा अम्बरस्रसि आक्रारासरोवरे टंप्रमास दखसमूटो यत्र 
येन वा स तथोक्तस्तम् । पुनः कथंभूतमास्थानमण्डपम् 1 उन्तद्रतमद्गदसंगतानेकमा- 



३ आश्वासः] यशसिरकचम्पूकाव्यम् । २९९ 

रच्यमानखेचरीकुचविचित्रपत्रभङ्गम्, अभिनवोक्ुह्ुफरितिपहवान्तरारवि- 
ङसत्कोरकामिनीपुनरुक्तवन्दनक्षक्प्रसङ्गम्, अन्तरान्तरावरुम्बितोत्तरर्ता- 

रहारमरीचिवीविचयप्रचाराचय॑माणसुरसरिःसशिरसेकम्, अतिवहरकाठे 
[9 |) यकदंमोन्मृष्टस्फटिककुटटिमतटपवेकम्, अनस्पकर्पूरषरागपरिकिखितरङ्ग- 

वङिविधानम्, इषदीषदुन्मिषकमर्मारुतीबकुरतिरुकमद्िका्चोकादिकु- 
सुमोपहारामोदमन्दमधुलिहापायमानापरमरकतमयवितरदिकाप्रतानम्, अ- 

णिक्योककीणकल्ररुचिरच्यमानखेचरीचयिचिच्रपत्रभङ्गम् उतुङ्गः उन्नतो योऽसौ तमङ्गः 
ग्रासादस्तख श्ङ्मणि शिखराणि तेषु संगता आरोपिता अनेके बहवो ये माणिक्यो- 
कीर्णैकलरा रल्घटितघटास्तेषां सचिभिर्दीपध्िभी रच्यमानः क्रियमाणः खेचरीणां 
देववियाधरीणां कुचेषु विचित्रो मनोहरः पत्रमङ्गः पत्रावडी यस्मिन् आस्थानमण्डपे स॒ 
तथा तम् । पुनः कथंभूतमालानमण्डपम् । अभिनवोत्फुष्टफ लितपटवान्तराल्विरुसत्कीर- 

कामिनीपुनरक्तवन्दनखक्पसङ्गपम् अभिनवाः म्रा उक्फुल्ः पुष्पसहिताः फलप्हिता 

ये पष्टवाः ब्रक्षशाखाम्राणि तेषामन्तराेषु मध्येषु विल्घन्यः कीडन्दयो याः कीर- 
कामिन्यः छ्ुकभा्यौस्तामिः पुनरुक्त द्ियुणीकृतः वन्दनखक्प्रसङ्गः वन्दनमालासंततियैत्र 
स तथा तम् । पुनः कथेभूतमासथानमण्डपम् । अन्तरान्तरावलम्बितोत्तरलतारहारमरी- 
चिवीचिचयग्रचाराचयैमाणञ्ुरसरित्सलिलसेकम् अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये अवलम्बता 
आरोपिता उत्तरलश्वपला महामध्यमणिसहिता वा तारहारा अ्युज्ज्वख ये हारा सु- 

क्ताफलमारास्तेषां मरीचिवीचिचयाः किरणख्हरीसमूहासेषां प्रचारे: प्रसरेराचर्यमाण 
क्रियमाणः सुरसरित्सलिल्खय गङ्गाजल्खय सेकः सेचने यत्र सख तथा तम् । 
पुनः कथमूतमास्थानमण्डपप् । अतिबहरकाटेयकदमोन््ष्टस्फरिककुष्टिमतलपरवेकम् अ- 
तिवहखः अतिशयेन प्रचुरो योऽसौ कालेयकर्द॑मः कादमीरजन्मकेसरद्रवस्तेन उन्मृष्टं संमा- 
जितं छटकितं यत् स्फटिककुट्िमतलं कादमी सोपलबद्धभूमितलं तेन प्रवेकः प्रविभागो यस्य 
स॒ तथा तम् । पुनः कथंभूतमास्थानमण्डपम् । अनव्पकपूरपरागपरिकत्पितरद्गवटिविधा- 

नम् अनल्पेन प्रचुरेण कपूरपरागेण घनसारचूणेन परिकल्पितं समन्ताद्रचितं रङ्गावलि- 
विधानं चलुष्कपूरणं यच्र स तथोक्तस्तम्। पुनः कथंमूतमास्थानमण्डपम् । ईषदीषदुन्मि- 
पत्कमलमालतीवकुरतिलकमद्िकाशोकादिकुखमोपहारामोदमन्द्मधुलिहापाद्यमानापरम- 
रक्रतमयवितद्काप्रतानम् > (६ कमलानि च पदु 

रुहाणि, मारुटश्च जाती पुष्पाणि, बकुलानि च मद्गन्धितरुपुष्पाणि, तिलकानि च पुर- 

षतरपुष्पाणि, मदिकाश्च सुक्तबन्धनपुष्पाणि, अशोकानि च श्रीकृक्षपुष्पाणि, आदिर्यषां 

चम्पकादीनां तानि कमल्मालतीवकुकुतिलकमद्धिकारोकादीनि तानि च तानि कुखमानि 

तेषासुपहारः पूजनं तसामोदेन परिमलेन मन्दास्त्टीना ये मधुटिहया भ्रमरास्तरापादमा- 
४५ 
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वलगनागच्छदगण्यपण्याङ्गनासनतद्िमोत्साय॑माणमार्मपरिजनवरलम्, उने 
स्रोचायमाणजयजीवितयराःप्रकायनाशीवीदर विद ग्धवन्िवरन्दवदनोच्छर- 
कल्कोखादरम्, उदीणेमणिस्तम्मिक्रामध्यप्रसाभितसिद्ासनम्, अमरतर्- 
परिकरं मेरुशिखरमिव, र्मीकराक्षवलक्षोभग्रपक्नविक्षिप्यमाणचामरपर् 
म्प्रम्, अम्रतोदधिदेवतापाड्द्विगुणतरङ्पसराकुरं कृटयटमिव, उपरि 
विततपितटुकूरवितानम्, उदितेन्दरमण्डलसुदयाचमिव, अध र्य 

नोऽपसो द्वितीयो मरकतमयः गीरपक्षनिमरःनममय नितन्काप्रतानो तैदिक्राविसतारो 
यत्र स तथा तम्। उक्त च--गास्लम्त मरनमदसगमा दुरिन्मयिः कटं च नीट 

च मेचक्रम्ः दति वचनान् पुष्परागोद्धल्ति यमगस्तात्याः सजानाः । पुनः कर्थमून- 
मास्थानमण्डपम् 1 अवल्गनागनच्छदगप्यधप्यानासनन् नारातसाग्रसामपरिजनवलयम् 
वलगन सेवायां आगच्छन्धयः उपटाकसानाः याः समप्यपव्यारनाः ममनातीता- 

वे्यासासां सनतत ऊचोगन्वनात्मायमाप्रः प्रयाणः "१ 

“"“""“""-" "" उत्पश्यमाना ये जवरजीवितयश्चःप्रकयशरनास्ा करदाः नय जपरा- 
जयः, जीवितं च दीघीनुप्कता, यदा पुष्ययुणानुद्नीनमं तथां प्रद्रा ग्रकटनपरः 

आरी्वादा आद्ीवैचनानि तेषु चिद्ग्पाधनुरा गन्धिनः दद्मः सव्राद्मण- 

भष्रास्ते्ा ब्रन्दानि रामृहास्तपां वदनानि मुन्यानि तषु उन्त्सटन्ः दरदः मतुरा कणा 

मृतप्रायाः कोयाहः कट्टराब्धा यत्र न उथाक्तः श्रिषन्मा समण्डवम् । 
उदीर्णमणिस्तम्निकामध्यप्रसणवतासदटासनम् उदीप उद्ना पा मसःस्मक्या र्ना 

नामत्पस्तम्भास्तषां मध्ये अन्तमा प्रसाधित नरि निरासमं दमक्षविद्ररं 
यस्मिन् स तधा त्म् । धनः क् युन मान्धानपण्यपृम् 1 समरन म्प्र र -सरभिव 

वल्पन्र्षपरिवेष्रिन रल्नसानमसच््सिष् | पुनः नधमनमान्भारमन्यपत ! ठ्मदद्ाक्षव- 
टक्तोभयपक्षविक्षिप्यमाप्रचामरपरम्पररम् लदर्मा कायन न्यतः" वरटानवद्रखक्षा 
उञ्ज्वस उभयपश्षयाोः सव्यारव्यपानयापविश्प्यमोपा निविद्वनना चामरय- 
रम्परा प्रकीर्णकश्रणि्यत्र मण्टयन् नथा तरन् । पुनः कथनुनसातमनमण्ठनम् । 

कुट्दारसिव छुख्पर्यतमिव । कथनं कृलयल्म् । सननादनिद्रवनापः.द्नुमनरद- 
ग्रसराऊुख्म् अग्रतीदधिः भीरादसागरनम्य संवनधिन्यौ साः दतनास्दसानपार्द 
चनप्रान्तैद्वियुणा द्विस्तायतरनाः क्टलस्तधां प्रसरा निन्दारान्ःसद्धसये व्याप्त 
स्तम् । पुनः कथमृतमान्मानमण्डपम् । उपरिधिनतसिनदुनरुखवितानम् उपरि 

राजमस्तकोपरितनभाग वितते विस्तारितं सितेदृ्टविनानं दकुपदटचन्धो पक यत्र 
स्तेधातम् । पुनः कथभूृतमाय्णानमण्टपम् । उदितन्दुमण्डटम् उदितं उदय प्राप्तमि- 

न्दु्ण्डल चन्द्रचिम्ये यम्मिन् उदयाचछे स उदितन्टरमण्डटल्नं दृदग्विधं उदयाचरमिव 
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भित्तीनां च रलफलकमागेषु ॒प्रतिनिम्नितोपासनागतसमस्तसामन्तसमा- 

जम्, अपुरामरदिक्पाख्दत्तयात्रामाजमिव, पिविधमणिविन्यासविहितब- 

द्रूपाकृते रङ्गसावलोकनाद्धीतमूपार्गाठकाकुछितसोविद्म्, आखण्ड- 
रसमाप्रतिमहम्, “मा मजत वैकृतमाकल्पम्, विजदीत धनयोवनमदोह्ा- 
सितानि दिरिरिितानि, म्रविदतानधिक्ृतसनीषाः पुरुषाः, समाध्वमसंबाध- 

मात्मूमिकायाम्, मा कथयत मिथःप्रजल्पोत्थाः कथाः, प्रयुञ्चत चापरं 

उदयाचर्सदशमास्थानमण्डपम् । पुनः कर्थभूतमास्थानमण्डपम् । अथ ऊर्व अधस्त- 
नमागे उध्वभागे च भित्तीनां कुड्यानां रत्नफलकभागेषु माणिक्यपटकदेरोषघु म्रतिवि- 
म्वितोपासनागतसमस्तसामन्तसमाजम् म्रतििम्बितः प्रतिच्छायामागत उपास्षनागतानां 

सेवासमागतानां समस्तानां समग्राणां सामन्तानां देशपतीनां राज्ञां समाजः समूहो यत्र 
आस्थानमण्डपे स तथा तम्। पुनः कथंभूतमास्थानमण्डपम्। अपुरामरदिक्पाखदत्तयात्रा- 
भाजमिव ये अधः प्रतिविम्बितास्ते दिक्पाल्स्थानीया ये देवासै्दत्ता कृता यात्रा गमने 
तां भजते श्रयतीति अघरामरदिक्पालदत्तयाच्राभाक् तम् । पुनः कथंभूतमास्थानमण्ड- 

पम् । विविधमणिबिन्यासविहितवहुरूपाकरते रङ्गसावलोकनाद्धीतभूपाख्वार्काकुठितसौ- 
विदछम् रङ्स्यावलोकनात् अ्रभूमेरवलोकनादहृशेनात् भीता भयं प्राप्ता ये मूपालनां 
वाल्काः सामन्तानां शिशव्तेराकुलिताः खेदं प्रापिताः सौविदघछाः स्थापलया यस्मिन् 
मण्डपे स तथा तम् । भूपाल्वालकाः कस्माद्धीताः तद्धेतुगभितं विरोषणमाद्--कथंभू- 
तस्य रङ्ग । विविधमणिविन्यासैनांनारत्ननिर्भितेर्विहितानि कृतानि वहूनि रूपाणि सि 
हव्याघ्रादीनां रूपाणि तंपामाकृतिराकारो यस्मिन् रङ्गे सं तथा तद । पुनः कर्थभूतमा- 

स्थानमण्डपम्। माखण्डरसमाप्रतिमचछप् । सधर्मपरिषत्समानमि यर्थः । पुनः कथंमूतमा- 
स्थानमण्डपम् । इति अमुना म्रकरारेण इतस्ततो यत्र तत्र ठीकमानेः संचरद्धिः याष्टीकः 
प्रतीहरेविनीयमानासुकसेवकम् विनीयमानाः शिष्यमाणा अनुकसेवकाः प्रद्यासन्नसेवका 

यत्र स॒ विनीयमानानुकसेवकस्तम्। इतीति किम् । मा भजत मा ग्रह्वीत वैकृतं सविकारमा- 
कप वेषम् । टिरिटिष्ितानि आत्मनो अचुचितव्यवहारान् विजदहीत विशेषेण मुच्च यूयम् 

क्थभूतानि दिरिषिद्धितानि ¡ घनयावनमदोद्यसितानि घनं च स्थापतेयम् › यौवनं च तार 
ण्यम्, तयोर्भदधित्तो्रसो गर्वेस्तेन उद्यसितानि प्रादुभीवितानि घनयावनमदोष्टासितानि। 
अनधिकृतमनीषाः अनियोगवुद्धयः पुरुषाः जनाः, मा प्रवित प्रवेशं मा कुरुत यूयम् । 
असंवाधं सावक्राङे यथा भवत्येवं आत्मभूमिकायां निजस्थानपु समाध्वं तिष्टतो यूयं 

विद्यत यूयम् । यख घः इति पाणिनिसूत्रेण सक्रारलोपः, यदि कातच्रव्याकरणा- 
भिग्रायेण दभ्यते न द्यां ठृ तीय" इति सूत्रेण सस्य दो भवति तेन समाध्व(दु)मिति 
संयोगाक्षरं निष्पत । कथा वातां ना कथयत यूयम् } कथभूताः कथाः । मिथः प्रजल्पो- 
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मनोमकैटस्य, मा कुरत पारिषवष्ठुतानिमानिन्दरियहयान्, केवरं करि प- 
ष्यति कि मवक््यति, फिमादिश्चयति, छि वा स्रक्ष्यति विनियोगजातं 

देव इत्येकायनमनसो निरीक्षध्वं देवस्य वदनम्" इतीतस्ततष्टीकमनिरयाषटी- 
कैविनीयमानानुकसेवकम्, अतिविधीयमानागन्तुकम्, अखिररोकलोच- 
नेन्दीवरानन्द चन्द्रमसं रक्ष्मीविलासतामरसं नाम ॒वुधप्रकाण्डमण्डलीवि- 
धीयमानधमीगमाकापमासानमण्डपमासाय निःसद्धीकृतद्वारदेश्चः खयमेव 
यथदेशरूपमनुपिञ्चलमनाः सकरूविाव्यवहारवेद्धिभिधिगतसवेपथीनन्या- 
यद्रापरेषश्चतानेकाचारविचारिरोकरैः सत्यवादिमिस्तमोपहाटोक्रैसि यथा- 

तथाः सिथः परस्परे जच्पः प्रभाषणं उसथ उन्मागां यादु तास्तथोक्ताः । मनो- 
मर्कटस्य चित्तश्राखागरगस्य चापरं चपल्त्वं प्रुत प्रकषण दररीफुरत यूयम् । इमान् 
प्यक्षीभूतान् इन्दियहटयान् स्पद्मनादितुरगान् वक्प्राणिपादद्रीन् वा पारि्वष्ुतान् 

च्ररत्वोतफालन् मा कुरते मा विदधीध्वं सूयम् । सवका व्रुवन्नि यदेवं न कुर्मस्त 
किं कुम दति चत् इति अमुना प्रक्ररेण केवट देवस वशोधरमहारानस्य वदनं मुखं 
एकायनमनसः एकाग्रचित्तः सन्तो निरीक्षध्वं अवलोकयत । कथमुताः कथाः निरीक्षध्वम्। 

देवः कर विनियोगजातमधिकारसमूहं प्रक्ष्यति क्रिमरुवोशष्यति प्रश्नं करिष्यति । देवः रि 
प्रवक्ष्यति । देवः किमादिक्ष्यति किमाद्यं दाखति। वाथवा क्ति स्रक्ष्यतिकां षटि करि 
प्यति । पुनः कथभूतेमास्थानमण्डपम् । अतिविधीयमानाः सन्विष्यरमाणाः अवलोक्रयमाना 
आगन्तुकाः नवतरपुरषाः यस्मिन् मण्डपे स तथा तम्। पुनः कथंमुनमास्थानमण्डपम् । 
असिल्लोकलोचनेन्दीवरानन्दवन्द्रमसम् । अखिटानां लोकानां टौ चनानि तान्येव दृन्दी- 
वराणि नीलोत्लानि तेषामानन्दे दपात्पादने धिकारने चन्द्रमाः ध्ञाटुसम् । कथमभूतः 

सन् कायीणि अपदयम् । निःसदीकृतद्रारदेलः अनि्विद्ध् जनप्रवैतः अद कायाणि कथं 
अपदटयम् । यथादेशषूपं यथान्यायं भवत्येवम् । कथमतो ऽदम् । अनुतिि त्रटमनाः सना- 

कुलितचित्तः । कथमूतधर्मस्यः । सक्टवियाव्यवहारवदिभिः सकलाः समस्ता यारि. 

दाश्चतुद्शवियासतासां व्यवहारः प्रवर्तनं विदन्ति जानन्तीन्यवंशीलस्ते तथा तः। 
कास्ताः चतुर्दृशविया इति केचिन्-पड्द्मनि चनुवेदा सी्मासा न्यायविस्तरः । 
धरमेशाछरं पुराणं च विद्ाथताश्चतुदय ॥` रिक्ता कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं छन्दो निरुक्त 
चेति वेदानां अद्मनि पद् 1 चत्वारो वेदाः प्रतिद्ाः । पुनः कथनूर्तधर्मस्धः । वियतस- 

वपथीनन्यायद्रापरेः सर्वेपथीनाः सवैमायानुसारास्तपां न्यायो नाति्व्यवहारो परिगतो 

लुसंशयः संदेदद्वापरो चः । पुनः कथ॑मुतवर्मस्थः । टृशुतनेकाचारविचारिलोक्रः द्र 
लोचनाभ्यां प्रयक्षीकृताः श्रता: कणंराकणिताः अने केषामाचाराणां विचारिणो लोकाः 



६ आश्वासः) यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । ६७६ 

थेदरेनस्थेमस्थेः सह॒ सर्वेषामाश्रमिणामितरद्रयवहारविश्रामिणां च 
का्ाण्यपरयम् । दुदर्शो हि राजा कायाकार्यविपर्यासमासनैः कार्थतेऽति- 
संधीयते च द्विषद्धिः । न हि नियोगिनामसतीजनानामिव भर्ुव्य॑सनाद्- 
परः प्रायेणासति जीवनोपायः । खामिनो वा नियुक्तानां सीणामिवातिप्र- 
सरणनिवारणात् । मवन्ति चान्न छोकाः-- 

नियुक्तदसार्पितराज्यभारास्षिष्ठन्ति ये लैरविहारसाराः । 
विडाखवृन्दाहितदुग्धमुद्राः खपन्ति ते मूढधियः क्षितीन्द्राः ॥ २३ ॥ 

(0 9, (५ 

ज्ञायेत मामः सरिलि तिमीनां पतत्रिणां व्यभि कदाचिदेषः | 
अध्यश्चसिद्धेऽपि कृतावखोपा न ज्ञायतेऽमात्यजनस वृत्तिः ॥ २४ ॥ 

बरदधविद्रा से चेस्ते तथा तैः । पुनः कथेमुतधरमस्थेः। सलयवादिभिः यथोक्तकथकैः । पुनः 
कथमूतेधरमस्थेः। तमोपदाखोकेरिव तमोपहसय सूर्यस आलोका उद्योताः तमोपदल्येकाः 
तैः श्रीमास्करदयोतसद्यैः। कायणि खयं कस्मादपद्यं तत्कारणमाद-हि यसात् का- 

रणात् राजा प्रथिवीपतिदुंदरैः दुःखेन महता कष्टेन ब्रष्टुमरक्यो दुददौः । “ईषदु सुषु 
कृच्छर खलः । आसन्नैः पुरुषैः कायाकायविपयौसं कयं वैपरीदयं कार्यते निधौयेते । 

्विषद्धिः शच्ुभिश्च राजा अतिसंधीयते पराभूयते । दहि यसात कारणात् नियोगिनां 
मच्रीणां भ्ुनरेन्द्रसय व्यसनात् दुःखात् अपरः कोऽपि जीवनोपायः जीवनहेतुः ्रायेण 
वाहुस्येन न नासि । किंतु खामिनो व्यसनमेव नियोशिनां जीवनोपायः । केषामिवं 
जीवनोपायो नासि ! असतीजनानामिव पुश्चटीलोकवत् । यथा पुंश्टीलकानां कान्तख 
व्यसने सति स्वेच्छया पयटनं भवति । खामिनो वा राज्ञः नियुक्तानां नियोगिनां अ- 
तिप्रसरणनिवारणात् अतिन्याक्चिनिषेधनादन्यो अपरः कोऽपि प्रायेण जीवनोपायो नासि। 

कासामिव । स्रीणामिव । यथा चरीणां अतिप्रसरणनिवारणात् अपरः खामिनो जीवनो. 
पायो नासि । भवन्ति चात्र श्रेकाः वृत्तानि भवन्ति ॥ 

नियुक्तेयादि । ये क्षितीन्द्राः ये राजानो नियुक्तदस्तापितराज्यमाराः नियो- 
गिनां मन्नरिणां हस्ते अपितो दत्तो राज्यभारो यस्ते तथोक्ताः तिष्टन्ति आसते । क- 
थमूताः सन्तसखिष्ठन्ति । खेरविहारसाराः सैरविहारः स्वेच्छाप्रवतेनं सारो मनोयुर- 
ज्ञनो येषां ते तथोक्ताः । ते क्षितीन्द्राः मूढधियो निविवेकाः खपन्ति निद्रां कुर्वन्ति । 
कथंभूताः सन्तः खपन्ति । विडाच्वरन्दादितदुग्धसुद्राः विडाखानां माजाराणां 

वृन्देषु आहिता आसेपिता दुग्धरक्षणे मुद्रा साक्षरमद्कटिमूषणं यस्ते तथोक्ताः । षि. 
उाल्ब्रन्देषु दुग्धरक्षाधिकारं दत्वा खपन्ति निधिन्ताः सन्तो निद्रां कवेन्ति । ट्टा 

न्ताटकारः । आक्षेपो वा ॥ 

ज्ञायेतेद्यादि । तिमीनां मल्लानां मार्गः रचि ज्ञायते विदयते ¦ पतत्रिणां प- 



३७४ कव्यम् | 

व्याधिवृद्धौ यथा वयः श्रीमनामादटिनोद्यमः। 
व्यसनेषु तथा राज्ञः कृतया नियोगिनः ॥ २६ ॥ 
नियोगिभिविना नासि राव्यं भूपे टि कवने | 
तस्मादमी त्रिधातव्या रक्षितव्यश्च यनतः ॥ २६ ॥ 

कदाचित्सचिवक्षवावसगानु्ररपु मन््रक्ाशपु 

क्लिणामेय मागा व्योद्याक्राश कटात् फान्ना वनाद सायन वुभ्येत 1 परर अमा. 
जनस्य व्रततिः मन्विलोकस ग्तिरदयारा न द्यत सव्र । कलना अमालयजनद्य 

वृत्तिः । अध्यक्षपिद्धध्पि प्रसभमिव । न्य दद्याद्र: 1 द्ात्ररापा स्तो 
रथिः अवलेपः समन्तादुदृदन ययाना दलन 1 समवा जान्यटक्नरः ॥ 

व्याध्रिन्रृदधाविवादि । याजन प्रकिया निप पमन स्वर्मविनपुरः 
प्राणां व्याधिवृद्धौ रागवधने सातातसः रजिनेोपःनं सपति, पस्था देत प्रकरारेण 
नि्ोगिनो मन्धो राञ्चो नवस्य व्यन्त मःसाततदयनपे ददा नवनि रितो. 

पाया भवनि । ददाना सयरः । ठयम प्रा ॥ 
नियोगिभिरित्यादि । व्ल यर दवद भुन चपट राज्यं 

नासि न विद्यते } कथम् 1 दि स्प निनि | (रव्या रतना सिप्रा 
विध्रातव्याः कन्याः यन्नः नववाततवः र्या दलता भवन्ति । 
जालयटकारः ॥ 

कदावित्पस्सिविद्रयसर् मन््रकाटिषुं पद्मन ववने यथाफदटं अवसर्ा- 
नतिकमणेन पटयि पटृनसपोनान गण् मर अदान्तस्य वमाव्रसेान् 

अन्वतिप्रं अनुष्रिनवानद्ं चकर । कथनेन मन्दलः ¦ स पमुवरावमराङुद्टेषु 
सचिवानां मच्िपां सवा ¡ नस्ल जवनम् नन्व अनुना च मच्क्य- 

द (र छ ४ (नि) 

लास्त दथाक्तिमस्नघ्रु।1 पा नुत त चन्न र सनुषा तकन दत्तान: 

पुष्यकर्मस्थापकेन्य विव्रानदाद् ननद नाम 1 सजत स्विः सक्ापात् 

दतिकर्तत्यतान्ध्यां कालनिर्णय मनवः । कयन (स कनव्यनासयम्। 

गाटयोभिकां स्दमायद्राान् । न्कममुद्राया यदा सखः सा सलममू्रादट दवाय । 

कथमृतनः रन् प.प्रानन्वतिष्म् । परि व्वर्रविन दनतः । सिजियप्रषस्तावृत्रयो 

त्रेण तुष्यति, समविन दन्न | 

त्रिविधेष्वपि विजयायोष्वहं कथमन) । दनिपन्नवर्मनवच्छ्नावः प्रलिपन्नो ऽद्ीन्तो 

धर्सचिजयिनो नरेन्द्र एका निष्कवसा मावः परिप्राना सनस तथोक्तः । क 
दन \ सदयवागिव यत्तिरिवे । यथा यतिः यमं विजय्मद्वितीच भावं प्र्तिप्रद्यतं इति 

क्रिंयाकारकसंवन्धः } दर्तीति त्म् । च्ामदटोदधिरेवं कथन । एवे कथयति चत्- 



\ आश्वासः] यश्चसिकेचम्पूकाव्यम् । ३७५ 

विशोधय महीपार मत्रारामशेषतः । 
अयुक्तोऽदति न स्थातुमसयां रतिरदस्यवत् ॥ २७ ॥ 

यतः-- 

एकं विषरसो हन्ति शखेणेकश्च हन्यते । 
सवन्धुराष्ं राजानं ह्येको मत्रविष्टवः ॥ २८ ॥ 
तव तेजोनिधेर्देव सर्वरोकेकचक्षषः । 
को नाम दरयेन्मत्र प्रदीपं दमणेयि ॥ २९ ॥ 
चन्द्रादिवाम्बु तान्ते सूयात्तेजस्तदरमनि । 
त्वत्तो गुणनिधेनीथ मतिमाहसि जायते ॥ ० ॥ 

विश्रोध्येद्छादि । हे महीपाल प्रथ्वीपते, मन्रशालां मन्नगृहं अरेषतः सर्वष- 
कारेण विशोधय सच्रशालयामनधिकारिणं पुरषं निष्काशय । अस्यां मन्रशालयामयुक्तः 

पुमान् मन््रभेदको जीवः स्थातं सिति कत नादैति न योग्यो भवति । किंवत् । रतिरह- 
स्यवत् । यथा रतिरहस्ये संभोगक्रीडायां अयुक्तो न स्थाठुमर्हति । उपमेव ॥ 

यतो यस्मात् कारणात् । एकमित्यादि । विषरसो हालाहल्द्रवः एकं पुरषं हन्ति 
मारयति । राच्रेण च आयुधेन च एकः पुमान् हन्यते मार्यते । मन्नेविष्रवो मन्रभेद् 
एकोऽद्वितीयो राजानं टरेप हन्ति मारयति । कथंभूतं राजानम् । सबन्धुराष्रम् । वन्धवश्च 

कुटम्बवगः राष्र च देशः वन्धुरः वर्तते इति सबन्धुराष्स्तम् । व्यतिरेकालंकारः ॥ 

तवेदयादिं ! विवयामद्योदयिः सचिवः आह-देव राजन्। नामेति संभावनायाम्। 
कः पुमान् तव मनं दरयेत् ज्ञापयेत्! अपि तु न कृथिदहशेयेदिलर्थः । कथंभूनस्य तव । 
तेजोनिषेः ज्ञाननिधानस। पुनः क्थभूतख तव । सर्वलोकेकचश्चष्रः सवेषां लोकानामेकम- 
द्वितीय च्चुलछ॑चनं सर्वेलोकैकचश्चसस्य । कस्य कमिव । मणेः प्रीपूयखय प्रदीपमिवे 
ज्योतिरिव । यथा द्रुमणेः सर्वलेकलोचनप्रायसख प्रदीप कः पुमान् दशेर्यात्ति । अपितु 
न कृशित् । टष्टान्तालकारः ॥ 

चन्द्रादिद्यादि । हे नाथ हे राजन्, त्वत्तो भवच्छ(स)काञ्चात् माद्रि मदक्षणे 
जने मतिवुद्धिः जायते उत्पद्यते । कथंमूताच्वत्तः । गुणनिधे्ञांननिधानात् । कस्मात् 
किमिव । चन्द्रात् तत्कान्ते चन्द्रकान्तमणौ अम्बु द्रवमिव जलमिव । यथा चन्द्रकान्ते 
मणो चन्द्रादम्बु जायते तथा व्वत्तोऽस्मासु मतिरुस्पयते । पुनः कस्मात् किमिव । सयात् 
तददमनि सूर्यकान्तमणेो तेज इव उद्योत इव } यथा सूर्यकान्तरत्ने सयात् तेज 
उत्पद्यते। उपमालंकारः द्यन्ते वा 



३७६ कव्यमास | 

स्वसेव बुद्धिरुद्यथं फं तु फिंचितिग्ते । 
निकपादमोपकाराय न मुवर्णपरीक्षणम् ॥ ३१ ॥ 
स्वयं नयानभिक्ञसय निसरगात्सजनद्विपः | 
पुरः क्षितिपतेनाम मौनं मायेर्विधीयते ॥ २२ ॥ 
समस्तशाखसंदभंप्रगस्मप्रतिभे खयि । 
सहोक्रलोचनानन्दे को हि वाचं्मक्रियः ॥ ३६३ ॥ 

कि च- 
उक्ते युक्तेऽपि यः स्वामी विपर्येदुरा्रहात् । 
प्रयधवेदिवेदण्डममे तच क दृश्वरः | ३४ ॥ 

स्वस्यलयाद | द राजन्, सखयमातसना क्रतु काचन् मना नगद्रत विज्ञाप्यते, 

करिमथंम् । खदयव आत्मन एव उुद्रदल्यय कुद्धवदसासानम् । वक ् चिमधः । सुवण 

परीक्षणं कनक्रकषणं निकपादमोयक्नाराय क्पपट्िद्नापापाणस उपकाराय न भवति। 

अथान्तरन्यासाल्कारः । 
स्वयमिव्यादि । टदे राजन्, खनमान्मना नयानभिङ्घस्य नयो हिताषहितलामपरि 

हारोपायः तंन अभिनानारति एमि नव्रानसिद्लन्य मीतिद्ात्ाधिनापकस्य निस- 
गात् खमा्चैन समननद्भिपः सस्नान् इषि सनद् तस्य सुल्नद्धिपः एवं 

विरे प्रणद्रयविशिशय सिपिपतनरेन्द्रय पुरोऽप्रनः। रान संभावनायां संयोधने वा। 

मानयन्नानवरद्धिः मनो चानं तत्र नियुक्ता मान्यान्मन्यिः मोन मृकन्वं पिधीयते । जा- 

्वट्तरणरः ॥ 

समस्तेदयादि । दै राजन्, व्व मवत वाचंवमश्छियः मनवान् पुमान् को भव 
ति। अपितु न कदन् सवि | कथम टि स्पुटम् । द्यमने व्रि । समन्तल्ञाखमद् 
सग्रगल्भप्रतिम समसनं रसतां सयां पनापद्नाममोक्नद्नन्यानां सदर्थः समुदन्त- 

म्िन् दरगन्भा ग्राद्य दुवाप्राया अन्लनदिनी प्रनिमा बुद्धिचन्य म नधोक्तस्तम्मिन् । 

पुनः कथंभूते स्ववि । सन्तो विद्रसस्त लकाः सद्क्ाः । विद्रूजना टदै । तेषां 
लोचनानि तपामानन्दो सद्धाक्रसचनानन्दनम्मिन् | आन्षेपाटद्धारः ॥ 

कि च-उक्त दव्यादि । यः खामी यौ राजा युक्तप्प्युक्तं दितं दुराग्रदात् 

दुषटामिभरायात् कारणान् विपयस्ेत् विपरीतं मन्यते । तत्र तस्मिन् राजनि कः पुमान् 
संवोधयितुं समैः । यः संबोधयति स एव भ्रियत दथः । करथंमुत् तत्र खासिनि। 
श्रयथिवेदिवेदण्डसमे प्रयायिनं शत्रुं वे्यवंशीटः प्रख्थिवरेदी च॒ चासौ वेदण्डो 

गजस्तेन समः सदशः प्रदार्थिवदि वदण्डसमस्तस्मिन् । यथा प्रलयर्धिवेदी गजो यःकथित् 
हितं क्षिक्षयति तमेव शत्रु ज्ञात्वा मारयति । उपमाक्षेपार्कारः ॥ 



३ आश्वासः| यशसिककचम्पूकराव्यम् । ३७७ 

देवमादो [९ वि 

देवमादौ ततोऽमीषां अहाणामनुकूरताम् । 
स्वं च धर्मानुबन्धं च विचिन््योत्सहतां नृपः ॥ ३९ ॥ 
स (७ ट ५, 
गमाच्छीरियं यावयेन चिन्ता कृता पुरा । 

तदैवमुत्तर्रापि जागरिष्यति देहिनाम् ॥ ३६ ॥ 
एवमेव परं लोकः क्िभावयात्मानमात्मना । 
यदत्र ङिखितं भारे तस्स्थितस्यापि जायते ॥ ३७ ॥ 
मघोनखिदिवेदवर्थे शेषस्योद्धरणे मुवः । 
को नाम पोरुषारम्भस्तदनत्र शरणं विधिः } ३८ ॥ 

तसायथासुखं देवः भ्रियमानयतामिमाम् । 

रिक्तः सुखेगैतः काठः पुननोयाति जन्तुषु ॥ ३९ ॥ 

देवमिल्यादि । तरपो राजा उत्सहतां उत्साहतां करोतु । किं कृत्वा । पूर आदौ 
प्रथमतः देवं पूर्वभमवपुण्यं विचिन्य पयाखेच्य । ततस्तदनन्तरं अमीषां प्रयक्षीभूतानां 

ग्रहाणामादिदलयादीनां अनुकूक्तां उचचचादिव्वं षिचिन्य च । अन्यत् खमात्मानं धनं वा 

विचिन्द्य । अन्यत् धमीुवन्धं धर्मेखय अनुबन्धं अविरोधकत्वं विचिन्य सम्यग् 
विचायं । समुच्चयाटंकारः ॥ 

आगभोदिल्यादि । आगभंत् (ख)ग्भमादि कृत्वा इय प्र्क्षीभूता यावत् श्रीः 

राज्यलक्ष्मी: येन पुरा देवेन पूवैपुण्येन चिन्ता रक्ष्मीरू(र)पढाकिता तदैवं पूर्वोपा- 
जितं पुण्यं देहिनां जीवानां उत्तरत्रापि आगामिनि काटे जागरिष्यति सावधानं भवि. 
ध्यति । अनुमानाठकारः ॥ 

एथमेवेयादि । है राजन्, लको जनः एवमेवं प्रेव परं केवलं आमानं 
निजजीवं क्रिशवाति दुःखयति । अचर अस्मिन् संसारे यद्धाटे र्टटे चिखितं तत् 

सिितस्ापि उद्यमरदितस्यापि जायते उत्यते । अनुमानाठंकारः ॥ 

मघोन इत्यादि । है राजन्, मघोनः मघवतः शक्रस तरिदिवैश्वयं खैराज्ये 
रोषस्य धरणेन्द्रस्य मुवः परथिव्याः उद्भरणे उच्चलने । नामेति संभावनायाम् । कः 

पौरुषारम्भः । तत्तस्मात् कारणात् अत्र अस्मिन् संसारे विधिर्देवमेव दारणं अरति- 

म॑थनसमर्थः । आक्षेपाटकारः ॥ 

तस्मादित्यादि । दे राजन्, तस्मात् देवो राजा इमां प्रयक्षीभूतां भ्रियं राज्य- 
लक्ष्मीमानयतां मुक्ता्का)म् । कथम् । यथाघ्ुखं सुखसयानतिकरमणेन ससे रिक्तः 
कालः सौख्य रहितः कालो यदि गतस्तं जन्तुषु जीवेषु पुनर्भूगोऽपि नायाति नाग- 

` च्छति । अनुमानारंकारः ॥ 
४८ 



२७८ कव्यमालख | 

वा्तेयापि दि शत्रणां प्रशरुम्यति मनोम्बुधिः | 
कृसान्षटिपथे कुर्यलिरः कुम्मीनसानिव ॥ ४०॥ 

दुग मन्दरकन्दराणि परिधिम्ते गोत्रध्रीधराः 
तेयं सप्तपयोधयः स्वविषयः स्वगः सुराः सैनिकाः | 

मत्री चाद्य गुरुस्तथाप्ययमगात्मायः परषां वदं 

दवाहवपतिस्तदत नेप कि तेत्रेण मत्रणवा || ४१ | 

या नैव रम्या त्रिदश्चानुत्र्या सनोरधरप्यनवापनीया ] 
सा देव रक्ष्मीः स्वयमागतेयं निपेव्यतामच युखेन माप | ४२॥ 

यतत्प्रसादादमिगम्य लक््मीं धर्मे पुनमन्दरतरादरः स्यात् | 

साक्छरतघ्रः किमिहापरोऽम्ति रिक्तः पगोजन्मनि वा मनुष्यः | ४३॥ 

वार्तयेद्यादि । हे राजन्, शत्रणां अनमिमतानां वरार्तयापि न केवलं युद्धेन 
मनोम्बुधिधित्तसायरः प्रश्ठुभ्यति चख्यि तान् श्रन् को नरः पुरुषो द्ष्टिपये 
लोचनगोचरे वुर्याद्रिदध्यात् । अपितु न कथन छुवादिद्यनेः । कथंमुनान् तान् 

दतरन् । कृम्भीनसानिव सर्पसदृयान् । आक्षेपापनाद्कारः 

दुर्ममिद्यादि।हेन्रेपटे राजन्, अयं प्रयक्षीमतो दैवपरिवन््ः प्रायो वाह 
व्येन तथापि तदपि दवान् कर्मयोगा. परेषां रदात्रणां वशं पराधीनः अगाजगाम् । 
तथापि कथम् । यद्यपि अस्य दवपतः मन्दरकन्दराधि सस्यवराधि दृ वर्तते ।ते 
जगस्परतिद्रा गो्रप्रा्रीधरः कटपताः परिधिः प्रो वेतन । सपपयोधयः 

सप्रसमुद्राः सेय सातिका वर्मत । सयवयो निजो दयः स्वगलकौ वर्तत् । निकराः 
विकराः मुराः देवरा: वर्मन्तं । गरयरस्पातः नच्राय धीमयिवरो नत । तटम्तस्मात् 

कारणात् यत्र सम्मिन् संसारे तद्ध चन्यिध संन्रण वा पलारमन्त्रेण स्मि । न 

पपि । देवमवाच्र प्रघानसिदयर्धः । समुनयाटक्ारः ॥ 

या नवेत्यादि ।दहेद्व दहे राजन्, ना नगन्प्रनिद्रा दय प्रद्यक्षानुना रक्षी 

राज्यलक्ष्मीः खयमागता वर्तत । यदि स्वयसवायना तरि अत्र अन्निन् सीर तिभ 
वनतिलकनान्नि प्रासादे सृद्धन रिध्िन्ततधा निपव्यतां अनुनयतां भवता । सा लक्ष्मीः 

का। या लक्ष्नीः च्रिददयानु्रत्या दवतानवया नव टन्यान टय्यान प्राप्या वर्तते। 
तथा मनोरथरपि दोहदगपि आस्तां दावन् प्रद्यक्षण मनसापि असवापनीया अलः 
भ्या 1 अतिशयारकारः ॥ 

यस्ततप्रसादादिद्यादि । डे राजन्, यः पुमान् नपयादान पुष्यप्रसादात् 
लक्षमोमधिगम्य प्राप्य पुनः पुनरपि घमं पुण्यकर्मणि मन्दत्ररादरः शिथिलः साद्धवेत्। 



२ आश्वासः] यद्स्िखक चम्पूकाव्यम् | ३७९ 

धनं धमविरोपेन परमोगाय भूपतेः । 
पापं तापममनि जायेत हरेद्विपवधादिव ॥ ४४ ॥ 

इति दैववादिनो विचामहोदघेः सचिवात्, 
चेष्टमानः करियाः सवौः प्रासरोति न पुनः स्थितः| 
द्वं पौरुषी सक्ति को ह्दृष्टाग्रे अहः ॥ ४९ ॥ 
पुण्यपापे नृणां देव ते च खाभाविकि न हि । 
किं तूभयं समीहातस्तदैवं कः सुधीभजेत् ॥ ४६ ॥ 

च क 

नरस्य बद्धहसस्य पुरो भक्ते कृतेऽपि यत् । 
अराक्तं मुखनिक्षेपे तदैवं कः समाश्रयेत् ॥ ४७॥ 

तस्मात् पुरुषात् इह असिन् संसारे अपरोऽन्यः कः कृतो निर्गुणोऽस्ि । पुरोजन्म- 
न्यागामिनि भवे तस्मात् पसो मनुष्यः किं रिक्तो वतते ।अपितुस एवे रिक्त 
इदयर्थः । आक्षेपारंकारः ॥ 

धनमिल्यादि । हे राजन्, धर्मविलोपेन धरमोच्छेदनेन परभोगाय परमोगनिमित्ं 
भूपतेः नरेन्द्रस्य धनं भवति । पापं तु आत्मनि राजनि जायेत उत्पयेत । कस्मादिव । 
दरे: सिहस्य द्विपवधादिवं दस्िघातादिव । यथा सिंहो द्विपवधं करोति पापसुपाज- 
यति, द्विपमांसं शुगालादयः खादन्ति । उपमालंकारः । 

हे मारदत्तमहाराज, इयसुना प्रकारेण पौरपमाषिणः पौरुषवादिनः सकाशात् 

नारवाक्रावल्ेकेनात् नास्िकमतवादिनो मन्रिणः सकाशात् इतिकर्तव्यतां दस्तेकृलय 

पङ्चणानहमन्वतिष्म् । इतीति किम् । चेष्रमान इत्यादि । चावौकमतानुसचिव 
उवाच-हे राजन्, चेष्टमानः उद्यमं कुर्वाणः सवाः करियाः भोजनादिकार्याणि प्राप्रोति 
लभते, न पुनः स्थितो न पुनानिश्रलः पुमान् कामपि क्रियां ठमते । एवमीदगिविधां 
पौरष शक्ति दृष्ट्रा उदयमगुणं विलोक्य केः न कोऽपि अदृ्टाग्रहे दैववादे रहो दु्ट- 
भिप्रायः । अपितु न कथित् । आक्षेपाठ्कारः ॥ 

पुण्यपापे इत्यादि । हे देव हे राजन्, रृणां मनुष्याणां पुष्यपपि द्वे वतते । ते च 
द्रे पुण्यपापे देवशब्दवाच्ये खाभाविके प्राकृतिके न वर्तेते । किंतु उभयं पुण्यपापद्रयं 

समीहातः पौरुषात् भवति । तत्तस्मात् कारणात् कः सुधीः को विद्वान् दवे भजेत् । 

अपितु न कथिद्धजेदिखर्थः। पौरुषमेव करणीयमिति भावः । कथम् । हि स्फुटमिति 
रोषः । आक्षेपाटंकारः ॥ 

नरस्येत्यादि । हे राजन्, नरख पुरुषख वद्धदस्तस्य संयमितदसतद्रयस्य भर्ते 
ओदने पुरो अग्रतः कृतेऽपि परिविषितेऽपि सति यत् देवे युखनिक्षपे सुखानयने अश्च- 



३८० काव्यमास | 

दैवैकरारणे एमि व्रथा कृष्यादयः क्रियाः | 
अकृत्या कृचिगारम्भमाकराश्चकवरो भवेत् ॥ ४८ ॥ 
दैवावरम्बनवतः पुरुषस्य हसता- 

दरासादितान्यपि धनानि भवन्ति दूर् । 

आनीय रलनिचयं पथि जातनिद्रे 

जागिं ततर पथिकरे हि न जातु देवम् ॥ ४९ ॥ 
फिंच। 

विहाय पोरषं यो टि दैवमेवावलम्बते । 

प्रासादसिदवत्तसय मृधि तिष्ठनि वायसाः |} ५० ॥ 

तेनोटीने महीपाले खाः परे च विकुर्वते । 
निन्दङ्गटिन को धत्ते पदं भस्मन्यनृष्मणि ॥ ९१॥ 

मसमय वर्नते तदीदृशं देवं कः पुमान् समाश्रयेत् अवरम्बरेयेन्(त) । अपितुन 
शित् ! आक्षपाटंकारः ॥ 

दवकदारण इन्यादि । हे राजन्, देवकलरणे कमंकयतिके पुनि पुमे कृष्या 
द्यः क्रियाः ब्रृधा अन्तगडवां भवन्ति | करचित्कमपि आरम्भं उयमं अकृत्वा अवि- 

धाय आका कवलो भवेत् गगनग्रासः स्यात् । उपमाटकार 

द् चाबटम्बनत्याद । ह राजन्, दववस्म्यनवनः दृवाश्रविणः पुस्प्रल् नरस्य 

आसादितान्यपि धनानि प्राप्तान्यपि खापतयानि हन्नान दृरे भवन्न विगप्रकृष्रे भवन्ति| 
अयुमेवाथ दृ्रान्तद्रारेण दटयति--रचनिचर्य र माधक्यपु तं आनीय आहू 

पथिकं जातनिर उत्पच्तन्द्रं जध्यग सति तच तस्मिन् रन्रनिचयं दवे नातु कदाचित् 

न जागत न रक्षक भवान । क्रथम् । ह् र्फटनाति उपः । टए्न्ताटकारः ॥ 

किं चास्ति कथिद्ियपः । विहायव्याद्धि । हे राजन्. यः पुमान् पीस्पं विहाय 

उद्यसं परिलयज्य दवसकरमेव अवरम्बत आध्रयनि तद्य पुष्पस्य नुर्धिं मक्के वायसाः 

काकाः तिष्टन्ति सम्ययासते । क्रिवत् । प्रासादसिदवन् यथा प्रानादर्सिदटख मूध मस्तके 
वायसाः विष्रन्ति । निस््मः परमान् यात्रभि्मायत दलैः । दृष्टान्तालंकारः । 

तेजोरीन इत्यादि । दे राजन्, तजो्हीने उवमरदिते पैरपविवर्जिते मही पाठे 
राजनि साः कुडुम्बवगीः दायिनः परे च शत्रवधे विद्कवैतं । असुमेवाय अर्थीन्तद्द्रा- 
रेण द्रहयति--अनृष्पणि उष्णत्वरहित भस्मनि रक्षायां कः पुमान् निःश्दरं निर्भयं 

यथामवव्येवं पदे चरणं कोन पत्तेकोनर धरति। अपितु सर्वाऽपि धरति ! कथम् | 
हि स्फुटमिति शेषः । टृष्टान्ताखकारः ॥ 



३ आश्वासः] यञ्चसिरुकचस्पूकाव्यम् । ३८१ 
[कतिक 

अहंकारविहीनस किं विवेकेन भूभुजः । 

नरे कातरचित्ते हि कः सादस्षपरियरहः ॥ ९२ ॥ 
हर्षोऽमषेश्च नो यस्य धनाय निधनाय च । 
को विशेषो भवेद्राज्ञसस्य चित्रगतस च ॥ ९३६ ॥ 
येषां बाहुबलं नासि येषां नासि मनोबलम् । 
तेषां चन्द्रं देव किं कुयौदस्बरस्थितम् ॥ ९४ ॥ 
उदयास्तमयारम्भे अ्रहाणां कोऽपरो रहः । 
कोऽन्य सरष्टा जगक्छष्टुः कपाठे भैकष्यमश्षतः ॥ ९4 ॥ 
तद्विक्रसक्रमाक्रान्तसमस्तमुवनस्थितिः । 

(भ 

विद्धिष्टदानगोच्छेद्द्विजयी हरिवद्धव ॥ 4९ ॥ 

अहंकारेत्यादि । हे राजन्, अहंकारविहीनसय पौरुषरहितसख भूभुजो 
राज्ञो विवेकेन किंचित् ज्ञानेन किंन किमपि । कातरचित्ते नरे मीरुमनसि पुंसि अघ्न- 
परिग्रह आयुधग्रहणं कः स्यात् । अपि तु न कधित्लादियर्थः । कथम् । हि स्फुटमिति 
रोषः । आक्षेपार्टकारः ॥ 
हष इत्यादि । हे राजन्, यख र्नो नरेन्द्र दषो घनाय न भवति । अमर्षः 

क्रोधश्च निधनाय मरलयवे नो मवेत्। तस्य राज्ञः चिच्रगतस् च चित्रलिखितस्य च रान्न 

को विरोपः। अपितु न कृधिद्िञ्चेष इयर्थः । यथासंख्यालंकारः, मक्षेपश्च ॥ 
येषामित्यादि । दे देव, येषां वाहुवरं दोर्दण्डमण्डलपौरपरं नासि न वियते, 

यथा येषां मनोवले चित्तोत्साहो नासि न जागतिं न चकास्ि, तेषां पुरुषाणामम्बरे 
आकरा सितं आसीने चन्द्रवरुं जन्मादिस्थितं किं कुर्यात् किं विदध्यात् । अपितु 
न किमपि कुयादिद्यर्थः । आक्षेपारकारः ॥ 

उदयास्तेव्यादि । है राजन्, उदयारम्भे अस्तमयारम्भे ग्रहाणां सूर्यादीनां 
कोऽपरो ग्रहो वर्तते। अपितु न कथित् । जगत्छष्टः श्रीमहादेवस्य कः अन्यः खष्टा 
वर्तते ! जगत्खष्टुः किं कुर्वतः । कपाले तके करोय्यां भैक्ष्यं भिक्षासमूदं अश्चतो भुज्ञा- 
नस्य । पे।रुषमेव प्रघानमिलर्थः । आक्षेपारंकारः ॥ 

तद्धिक्रमेत्यादि । हे देव मारदत्त, तत्तस्मात् कारणात् विद्वि्टदानवोच्छेदात् 
रा्रुदलयदषेदटनात् विजयी भव जयवान् जायख । कथंभूतः सन् । विक्रमक्रमाकरान्त- 

समस्तभुवनस्थितिः विक्रमक्रमेण पराक्रमपादेन आक्रान्ता खायत्तीकृता समसतभुवन- 

यिति: स्थानं येन स तथोक्तः । करंवद्धिजयी भव । हरिवत् नारायणवत् । यथा हरि. 
दानवोच्छेदाधः करोति । उपमाटकारः ॥ 



२८९ काव्यमाल् | 

ध 

कामपि श्रयमासाद् य्तद्रद्धचं न चष्टत | 

नस्यायतिपु न श्रयो वीजमोजिकृदुम्किवित् | ६७ ॥ 

नुं श्रीभ्यः श्रियः शौर्याच्छोय खायत्तजन्मकम् | 
तथाप्यत्रतदाश्चयं यत्सन नम्ध्रगः ॥ ९८ ॥ 
र्धराप्यनन्यसामान्यसाहमं नायक विना | 

लक्ष्मीं निमरशेा प्रमदव जरते | ५९ ॥ 
दति पोरुषमापिणः चा्वक्रावलोकनात् 

दरव च माप कमे टौक्रस्यान्य फलाप्ठप्रं | 

कुतोऽन्यथा विचित्राणि फपन्यनि ममनष्िपु ॥ ६०॥ 

यप्रश्नापूर्विका यवर कायमिद्धिः प्रजावनं | 

तच दव नृपान्यच प्रध्रान पास्प मवत् | ९१॥ 

कामप्ाल्यादे | दद्व, कामपि ्रचमासाय कायि टमा ख्व चः पुमान् 

तदद्य तदकष्नीगद्वथन चरत न पास रते, तन्वे पुस्पन्य आयनिणु उत्तरका 
टपु श्रयः दुभ न मवति । किवत । काजमाजङदम्थिवनः, पौजमसकरपकदयव। 

उपमाल्कारः | 

सखमिल्यादि । टे राजन्. चृखं आनन्द श्रौन्यो मव, भियः सौवत् संम 
टात् भवन्ति, राय समय्यं खायत्तनन्मकः आन्मायनतं स नन्पदाधीरम् । तथापि तदपि 
मरश्वरा राजानो य्सौद्ति दारि दुःवमनुमवन्नि पतत् सत्राध्र+ वनेत । हनु 
रलंक्ारः ॥ 

टथ्थ्रेत्यादि । हे राजन, टमा टव्धापि चती प्रात्राणि ननौ अनन्यनामान्यसा- 
टसं नायकः चिना अनुधमपान्पं सखासिनमन्नरणा निमराश्धया साद्दिदिदा न मवति) 

त्व । जर्त्प्रता प्रमद्व जराजीण अनि स्रीव । उपमाटक्ःरः ॥ 

पुनश्च पि श्रत्वा दावपःमानन्वष्रन् । दलि ससुना वकारेण दयाश्रयिणः दवपं- 
॥ 

स्प्रटरयस्थापकान् कविद्धट्दखरान् कविश्स्यायरनामकार गविवात् रतिक्र्तव्यतां 

सद्र ग्रदीत्वा। इतीति किम् । केविुख्यखरमाद-दवामान | ह राजम्, अय 

सक्रसख फटा फलटटानयु द्वं प्ूवापाजं करर मानुप्रं कसं च प्प वनत। 

निष्केवल दवं निष्केदटं पादपं च दमाय न मवि । जनयथा सनचद्धिपुं समानोदमपु 

पुरुषेषु विचिच्राणि नानाप्रकाराणि फलानि उमावचानि फलानि कुतः । न कुतोऽपि । 
आक्षेपार्कारः । 

अप्रक्षेटयादि । देष, यत्र खय अग्रक्षापूविका अद्ुद्धपूर्विका का्िद्धः 



३ आश्वासः] यश्चस्तिरुक चम्पूकाव्यम् । ३८३ 

सुक्षसय सर्सपके दैवमायुषि कारणम् । 
दृषटरानुबन्चिते सर्प पौरुषं तत्र कारणम् ॥ ६२ ॥ 
परखरोपकारेण जीवितोषधयोयि । 
देवपौरुषयोधत्तिः प़कजन्मनि मन्यताम् ॥ ९१३६ ॥ 
तथापि पौरषायत्ताः सत्वानां सकलाः क्रियाः । 
अतस्तच्चिन्तयमन्यत्र का चिन्तातीन्धियात्मनि ॥ ६४ ॥ 

इति द्रयाश्रयिणः कविकृर्रोखरात्, 
मटस्थानमिदं नैव न वादसमयोऽपि वा । 
किं तु मच्रनिष्ेयं त्रस्त॒तमिहोच्यताम् ॥ ६९ ॥ 

प्रजायते उत्पथते, तत्र तस्यां कार्यसिद्धौ दैवं पधानम्। अन्यत्र परेक्षापूर्विका कार्यसिद्धिः 
प्रजायेत, तत्र पौरुषं प्रथानं भवेत् । उक्तं च स॒मन्तभद्रेण मगवता--अबुद्धिपूवौपे- 
क्षायामिष्टानिष्टं खपौरुषात्" । जायर्कारः ॥ 

सुप्रस्येव्यादि ! हे देव, ॒ुप्तख निद्रां प्राप्त पुरुषस स्पसंपके सति सपस्परं 
सति आयुषि जीवितव्यकारणं पौरुषं भवति । जालयलंकारः ॥ 

परस्परोपकारेणेद्यादि । दैवपौरुषयोः कर्मायमयोः फठ्जन्मनि फलोत्पत्तौ 
परस्परोपकारेण अन्योन्यगुणेन ग्रत्तिः प्रवर्तिर्मन्यतां ज्ञायताम् । किमिव ! जीवितौष- 
धरयोरिव । यथा जीवितं आयुः कम ओषधय उपक्रारकं भवति, ओषधं तु जीवित- 

सोपकरारकं भवति, सति जीविते आओषधं ठगति, ओषधे सति जीवितं स्थिरीभवति, 
एवं सति देवे पोरुपं फति सति पौस्षे देवं फएठति । उपमारकारः ॥ 

तथापीलयादि | हे देव, ययप्येवं तथापि तदपि सत्त्वानां प्राणिनां सकलाः स- 

मस्ताः क्रियाधरेष्टाः पोरुपायत्ता भवन्ति अतः कारणात् तचिन्य प्रारभ्यं अन्यत्र दैवे 

का चिन्तान काचित् चिन्ता । कथंभूते दवे । अतीन्दियात्मनि चक्चुरादीद्धियाणा- 

मगोचरे । आक्षपारकारः ॥ 

पुनश्च किं कृत्वा पूवे पद्नणानन्वतिष्टम्। इयसुना अक्रारेण नवकात् नवीनात् उपाय- 

स्वन्ननान्नः सचिवात् इतिकतव्यताक्रियां दसकृय ग्रहीत्वा । उपायसर्वैन्नो मन्त्री 

कथयति । किं कथयति-मटस्थानमित्यादि । दे राजन्, ददं मटस्थानं छात्रादी. 

नां विदयाध्यासनिवासो न वर्तत । वाथवा वादस्मयोऽपि गुसुरिष्ययो्वादाभ्यासनिपित्त 
करालो न वर्त॑ते ¦ किंतु इयं मन्त्रनिषपया मन्त्रल्लाख वर्तते । तत्तस्मात् कारणात् 
प्रस्तुतं प्रस्तावोचितं दह अस्यां सन्त्रल्लालयां उच्यतां व्याह्वियतामर 1 जा्यलंकार्ः ॥ 



३८४ क्रव्यमाटा | 

विजिगीपुररिमित्रं पाण्णिराहोऽत्र मध्यमः | 

उदाषीनोऽन्तरान्तद्धिसियेषा विषयस्ितिः ॥ ९१ ॥ 
स॒ एव विजयी तेषां शोथ यख नयानुगम् । 
किमसाध्यं ततो दव खया तद्रयसदमना | ६७ ॥ 
देशकारव्ययोपायसहायफरुनिश्चयः । 
देव यत्र म मत्रोऽन्यत्तण्डकण्द्रूविनोदनम् ॥ ९८ ॥ 
मच्रः कार्यानुगो येषां क्राथ खामिहितानुगम् | 
ते ण्व मच्रिणोरज्ञन तु यं गहफुद्टनाः। ॥ 

नृपस्तदथमुयन्छेदछ्रा दीेमूचिताम् | 
मन्रक्रियान्यथा तस्य निरथा कृपणेण्विव || ७० ॥ 

चिजिगीपुरिन्यादि । टे राजन, दनि अमुना प्रद्रेण एषा प्रलयक्नीमुना विपय- 
स्थितिविपयसय स्थििमददा धारणा वेतत । दती छम् । पको विजिगीषुः राजा 

आन्मदरव्यप्रकनिसंपना नयस्वायिष्रानं विजमीपू राजा, अ्शरययोः प्रतिद्धटप्रतिररिः, 
चित्तयित्ताम्य्रामनुद्टाचारं सिनम्, पथान्कोपक्रारी पण्णिग्रादः, एतन्म विकटो मध्य- 

मः तदरधिकव्रटनर उदासीनः विनिगीपोररेयमया दुत्रटः यन्नदरिप्यत । ताव्यदटक्ारः 

सख पवेत्यादि। दरान्, य एव राजा तवां विनयीतनां विजयी जता 
वतते । मकः) चख चौय भर्वन । कथमु यायम् । नन्ानुगम् । तत्तस्मात् कार 
णात् । ह दव. नवया छि ससाःयम्। न दिमप्यनान्यत् । कृथयूनन त्वया । तैद्रयसश्रना 

शोयनयनिवामेन । जाक्षपाटंकारः \ 

द्द्लकाटेत्यादि । दे दवद राजन्, यत्र वस्मिन् मन्त्रे दवक्रालव्ययोपःवगहा- 
यफटनिश्यः दद्द ऋध वपायधय नदायधय पट च दररक्लन्यापायसदहा- 

यफलनि तपां निश्चयो विधारः यत्र मन््रेरः नधा: । र मचः अन्यन् दृतेरन् 
तुण्डकण्टरवनाद्न मुखखजनसयाटनम्वेन तु मन्न: । ह्पक्राद्क्मरः ॥ 

मनर इत्यादि । दै रानन्, चैषां मचिपां मनर: पयालोचटश्षण्रः कायानुगः 

कायक्रारच्छः काय कव्यं खामिटितानयं सवि स्वातिना टदितक्रके मवति । रान्ना 
रृेपाणात्त एवे मन्त्रिणः! ननुच गद्धदद्रता वाग्नाटमापिणः । जाव्यरटकारः ॥ 

चप इत्यादि । त्रपो नरन्सदय पु्वोक्तमच््राय च उदन्य उन्मादं कुर्यात् । 
किंङ्तवा । पूव दीधरमूवितां कटन्नपं अक्त्वा अविधाय । न्यथा दीवमूपिताकरणे 
तस्य राज्ञो मन्त्रक्रिया मन्त्रपयालोचो निरर्थो भन्तसटुर्मवति । केल्विवं । करपणेषविवि 



३ आश्वासः] यरसिककचम्पूकाव्यम् । ३८९ 

खदेशयः परदेश वा मत्री मवतु भूमुजाम् । 
परारब्धकायनिवौहस्चखसिद्धया प्रयोजनम् ॥ ७१ ॥ 
दुःखाय देहजो व्याधिः सुखाय वनजोषधिः । 
गुणाः कारयतः पुंसां भोजने खपरक्रियाः ॥ ७२ ॥ 
मनत्रयुद्धाभितश्रीणां शखयुद्धेन किं फम् । 
को नाम दौरमारोहेदर्के ठन्धमधुः सुधीः ॥ ७६ ॥ 
अक्रृत्वा निजदेश्चसख रक्षां यो विजिगीषते । 
स॒ नृपः परिधानेन वृत्तमौरिः पुमानिव ॥ ७४ ॥ 
नरस्योपायमूढस सुधा मुजविज॒म्मितम् । 
दाराः किं व्यस्तसंधानाः साधयन्ति मनीषितम् ॥ ७५ ॥ 

अदातृष्विव । यथा कृपणा वयमेतदहानं दासयाम इति पयौलोचयन्ति परं न ददति । 
उपमारुकारः ॥ 

खदेश इत्यादि । हे राजन्, भूभुजां नरेन्द्राणां खः देशो यख खदेराः परो देशो 
यस स परदेशः वाथवा मनच््री भवतु सचिवः संजायताम् । प्रारन्धकार्यनिवोदखख- 
सिद्धया प्रयोजनम् । ्रारब्धे यत्काय तख निर्वाहे यत्षुखं तस्य सिद्धिः प्राप्तिः प्रार- 
न्धकायैनिरवहसुखसिद्धिः तया म्रयोजन अथां वतैते । अथौन्तरन्याप्ताटंकारः ॥ 

दुःखायेदयादि । दे राजन्, देहजो निजशरीरोत्पन्नोऽपि व्याधी रोगो दुःखाय 
भवति । वनजोषधिररण्योद्धवौषयि्मूखादिकं सुखाय भवति दुःखं स्फेटयित्वा सुखं 
करोति । पुंसां पुरुषाणां गुणा उपकाराः का्यकरतः कायकारिणो मवन्ति कायमायान्ति । 

खपरक्रियाः खकीयपरकीयविचारणाः भोजने भवन्ति भुक्तिपङ्को भवन्ति । 
टशन्तालकारः ॥ 

मन्रयुद्धेत्यादि । दे वरप, मच्रयुद्धाध्रितश्रीणां पुरुषाणां मन्रयुद्धेन आश्रिता 
ध्रियो येषां ते मनच्रयुद्धा्चितधियस्तेषां दृपाणां शच्युद्धेन आयुधयुद्रेन किं फलम् । न 
किमपि फलम् । नामेति संमावनायाम् । कः सुधीः को विद्वान् रें आरोहेचढति । 
कथंभूतः । अके मन्दारवृक्षे टच्यमधुः प्राप्तक्षोद्रः । अपितु न कथिच्छैलमारोहेत् । 
आक्षेपालंकारः, ट्टन्तथ ॥ 

अद्त्वेद्यादि । यो टृपो निजदेशसख रक्षामक्रत्वा विजिगीषते अपरं देर गृदीतु- 
मिच्छति स व्रपः परिधानेन अन्तरीयवघ्रेण वृत्तमौटिः वेषटितमस्तकः पुमानिव पुरुपस- 

ट्रे भवति गुद्यस्थानमुद्रारितं करोति मस्तकं संद्रणोति तत्सदशः । उपमाल्कारः ॥ 

नरस्येद्यादि । उपायमूढस्य नरसख सामदानमेदद्ण्डलक्षणं चनुरुपायानभिन्ञस 
९, 



१८६ काव्यमाखा | 

अयं उघुर्महानेष न चिन्ता नयवेदिषु । 
नयाः पूर्वा्यान्ति समं तीरतणटुमाः ॥ ७६ ॥ 

तदाह~- 

एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता । 
पराज्ञेन तु मतिः क्षिप्ता हन्याद्वभेगतानपि ॥ ७७ ॥ 
रुन्धा अपि श्रियो यान्ति पुंसां मोक्तमजानताम् । 
अबद्धा: कुद्धरन्द्राणां पुखका इव दस्तगाः ॥ ७८ ॥ 
निजवंरौकदीपस्य वैरं सापलजं न ते । 
चतुरन्तमहीनाथे खयि तद्धूमिजं कुतः ॥ ७९ ॥ 
न तयि सीभमप्येतत्परनारीसहोदरे । 
नयविक्रमसंपत्ने वेरं नान्यदपि खयि ॥ ८० ॥ 

भुजविजम्मितं सुधा बाहुचेष्टा रथव वतैते । व्यस्तसंधानाश्वापं नारोपिता; शराः 
वाणाः मनीषितं किं साधयन्ति । अपि तुन साधयन्ति । आक्षेपाटंकारः ॥ 

अयमिव्यादि । हे वरूप, अयं पुमान् कघुरल्पीयानेष पुमान् महान् गुर्॑र्तते । 
नयवेदिषु ईैदशी चिन्ता न भवति । नयाः सरितः परप्रवात् प्रवाहागमनात् तीरत्रण- 
डमाः समं सदैव यान्ति गच्छन्ति श्रमयित्वा पतन्ति 1 दशन्तारकारः ॥ 

तदाद--पकमिदयादि । लघुयुवैन्तरमाद--हे राजन्, इुर्वाणः धनुष्मता 
धनुर्वैदिना क्षिप्नो मुक्त एकं पुरुषं हन्यात् । ब्राजञेण नीतिवेदिना पुरुषेण मतिः क्षिप्ता 

प्रेरिता सती गर्भगतानपि हन्यात् \ दीपकाटकारः ॥ 

ङभ्धा इद्यादि । हे राजन्, भोक्तमाखादितुमजानतां अनिदतां पुंसां पुरुषाणां 
ङभ्धा अपि प्राप्ना अपि श्रियो लक्ष्यो यान्ति नदयन्ति । के इव । अवद्वा अपिण्डीङृता 
तृणेरवेषटिताः कुञरेन्द्राणां इस्तगाः करप्राप्ताः पुखका इव घुधरिका इव । उपमालंकारः ॥ 

निज्ञेद्यादि । है राजन्, सापलजं वैरं अपरमातृजपुत्रवैरं ते तव॒ न वर्षते । 
त्कारणगभितं विरेषणमाह--कथभूतख ते । निजवंशैकदीपस्य निजख वंशसेको 

दीप उपद्योतकस्तसखय । यदि सापत्नजं वैरं नासि तदं तद्धमिज वैरं भविष्यति तदपि 
न चतुरन्तमहीनाथे त्वयि चतुःसमुद्रान्तप्रथ्वीपतो त्वयि भवति तद्धमिजं वैरं कुतः । 
न कुतोऽपि । देाक्षेपाटकारः ॥ 

न त्वयीलयादि । हे राजन्, घ्रीजमपि च्नीसंबन्ध्यपि एतद्ैरं वयि मवति न वर्घते । 
कस्मात् । तत्कारणगर्भितं विरोषणमाह---कथंभूते त्यि । परनारीसदोदरे परल्नी भरातरस 
टे । अन्यदपि वैरं त्वयि न वतैते, अन्यदपि परधनग्रहणादिकमपि वैरं त्वयि न 



३ आश्वासः] यश्चसिरुकचम्पूकाव्यम् । ३८७ 

उदयः समता दानिख्रयः काश महीभुजाम् । 

तत्राय एव योद्धव्यं यातव्यमुमयोः पुनः ॥ ८१ ॥ 

पादयुद्धमिवेभेन भूयसा सह विग्रहः । 
तं संघातविधातेन साधयेद्रनदस्तिवत् ॥ ८२ ॥ 
आममाजनवदयुद्धे समेनोमयतः क्षयः । 
एनं प्रबन्धयेदन्येमजं प्रतिगजेरिव ॥ ८६ ॥ 
हीनोऽपि सुभरानीकसतीक्षणेरन्येः सहाहवे । 
नेतव्यः क्षीणतां नो चेचयेदसत्वमानयेत् ॥ ८४ ॥ 

वतैते 1 तत्कारणगभितं विरेषणमाह--कथंभूते त्वयि ! नयविक्रमरसंपत्ने नीतिपराक- 
मसंयुक्ते । रूपकहेत्वलकारः ॥ 

उद्य इत्यादि । है राजन्, मदहीमुजां काखाच्नयो वर्तन्ते । के ते । एकसतावदुदय 
उदयकालः परस्मादात्मनः अतिवृत्तिरधिकट्द्धिरदयः कथ्यते । द्वितीयः समताकालः 
आत्मपरयोरशवर्यसाम्ये समता । तृतीयो हदानिरेतद्ैपरीयं दानिः। तत्न त्रिषु कालेषु 
मध्ये आये एव उदयकारे एव योद्धन्यम् । उभयोः समताहानिकाल्योः पुनः स्थात- 

व्यम् । न योद्धव्यमिदयर्थः । जालयल्कारः ॥ 

पादयुद्धमित्यादि । हे राजन्, भूयसा प्रचुरबटेन राज्ञा सह विग्रहो युद्धम् । 
कीटं वतेते । इभेन हस्तिना सह पादयुद्ध मिव । हस्िना सह युध्यमानः पत्तिभिदै- 
स्विना पालयत एव । तमार संघातविधातेन समूहं कृत्वा हननेन साधयेत् । किंवत् । 
वनहस्िवत् । यथा वनहस्ती एको बहुभिः पत्तिभिहंसिभिवो साध्यते । उपमारुकारः ॥ 

आममाजनेत्यादि । डे राजन्, समेन सखमानवटेन राज्ञा सद दुद्धे इति उभ- 
यतः खस्मिन् परसिश्च क्षयो विनाशो भवति । किंवत् आमभाजनवत् । यथा 
अपक्तेन म्रद्धाजनेनापक्रमरद्राजनं ताच्चमानं उभये अपि माजने भय्येते, तथा उमयतः 

क्षयो भवति । पक्तेन भाजनेन अपक्ष भाजनं यत्ताज्यते तदा अपक्रमेव भज्यते । तेन 
समानेन सह युद्धं न कतैव्यं एनं समं ॒राघ्रु॑ प्रबन्धयेत् वद्धं कुर्यात् । करन्येः कत्वा । 
अन्येतरैपः कृत्वा प्रकर्धेण बन्धयेत् । कैः कमिव । गजं प्रतिगजेरिव दस्िनमपरहस्ि- 
भिरिवं । उपमाल्कारः ॥ 

हीनोऽपीत्यादिं । हीनोऽपि । अपिशब्दात् अधिकोऽपि । सुभयनीकः सुभरसमूहः 
अन्यैसतीक्षगर्हिसकेः सुमटैः सह आहवे संग्रामे सति क्षीणतां नेतव्यः क्षयं प्रापणीयः नो 
चेत् यदि अन्येस्तीक्षणेः क्षीणत्वं सुभयनीको न नीयते तर्हिं नयेन्यायेः कृत्वा दासत्वं 
सेवकत्वमानयेत् प्रापयेत् । उपमारककारः ॥ 



२८८ काव्यमार। 

अहं महानयं खस्पश्िन्तेयं नरप मुच्यताम् । 
सिहयावाकरीन्द्राणां मृ्युरज निदद्ेनम् ॥ ८९ ॥ 
पषपेरपि न योद्धव्यं किं पुनर्मिरितेः शरैः । 
तामवस्थां गतानां तु न विद्यः किं मविष्यति ॥ <६ ॥ 
्षत्रसारं भूतं शूरमसखक्ञमनुरागि चैत् | 
अपि खस्य श्ये सेन्यं वृथेयं युण्डमण्डरी ॥ ८७ ॥ 
अन्योन्यराग्ुक्षोमानिष्कण्टकमहीतरः । 
क्ष्मीपतिसरसोऽपि भिन्नमुद्रवदहित्रवत् ॥ ८८ ॥ 

तन्तयानायनिक्षेपाकुरु इत्ते द्विषत्तिमीन् । 
दोम्यौ युद्धाम्ुधिक्षोमात्तद्द कुररं कुतः ॥ ८९ ॥ 

अहमित्यादि । हे त्रप, अहं महान् अयं श्रुः खस्पो वर्त॑ते इयं ईदश्ी चिन्ता 
मुच्यतां परिदियताम् । अत्र अस्मिन्न सिह्यावात् सिहवार्कात् करीन्द्राणां म्रल्युनि- 
दर्शनं हन्तो वतैते । प्रतिवस्तूपमालंकारः ॥ 

पुष्येरित्यादिं । हे ठप, पुष्पैरपि प्रसूनैरपि न योद्धव्यं न युद्धं कतैव्यम् । 
निशितैः शरैः किं पुनशूच्यते । शरैविंशेषेण न योधनीयमिदर्थः । तां बुद्धावस्थां 
गतानां प्राणिनां किं भविष्यतीति न विद्यः । न वयं जानीम इदयर्थः । जादयरुकारः ॥ 

क्व्रसारमित्यादि । है राजन्, खलत्पमपि सेन्यं ्रियै लक्ष्मीनिमित्तं भवति । 
इयं प्रयक्षीमूता सुण्डमण्डली बहुसैन्यं वृथा निरर्थका वतते । कथंभूतं सेन्यम् । क्षत्र 
सारे क्षत्राः समयः राजपुत्राः यस्मिन् सैन्ये तकषत्रस्ारम् । पुनः कथंभूतं सेन्यम् । 
भतं अन्नाज्यादिभिः पोषितम् । पुनः क्थभूतम् । चरर युद्धे नियम् । पुनः कथंभूतम् । 
अघ्ज्ञं छरिकादियुद्धचवुरम् । पुनः कथंभूतम् । चेत् यदि अनुराग खामिन्यक्रचिम- 
सेहं भवति । सखसुच्चयालकारः ॥ 

अन्योन्येव्यादि । हे राजन्, राजा तटस्थोऽपि दूरस्थोऽपि लक्ष्मीपतिर्भैवति 
श्रीपतिभंवति । तत्कारणगर्भितं विरोषणमाह---कथभूतो राजा । अन्योन्यघ्ुसंक्षो- 
भात् शत्रूणां परस्परं दुद्धकारणात् निष्कण्टकमहीतलः निष्कण्टकं द्रशततुरदहितं 
महीतलं यस्य स तथोक्तः ! किंवछक्ष्मीपतिभवति । भिन्रसुद्रवहिच्रवत् मुद्रास्हितम्र- 
वहणस्येवं । यथ। कथिददव्यवहारीग्रवहणो देशान्तरं गतोऽपि तस्य वहित्रख निज- 
नामाद्भेन दूरस्थोऽपि पतिः खामी भवति, तथा राजापि परस्परशत्चक्षयाच्छषम्याः 
खामी भवति । उपमारंकारः ॥ 

तन्नयेत्यादि । दे राजन्, तत्तस्मात् कारणात् नयानायनिक्षेपात् नयो नीतिः 
स एव आनायो जालं तस निक्षेपो मोचनं नयानायनिक्षेपस्तसात् । द्विषत्ति- 



३ आश्वासः] यश॒स्िरकचम्पूकाव्यम् । ३८९ 

एकं वपुरमो हस्तो शत्रवश्च पदे पदे । 
दुःखङृत्कण्टकोऽपि स्याक्कियत्सङ्ेन साध्यते ॥ ९० ॥ 
साभ्ना दानेन मेदेन यकाय नेव सिध्यति । 
तत्र दण्डः प्रयोक्तव्यो नृपेण भ्ियमिच्छता ॥ ९.१ ॥ 
सामसाध्येषु कार्येषु को हि शखं प्रयोजयेत् । 
मृतिहेतुगडो य कस्तत्र विषदायकः ॥ ९२ ॥ 

अकुवेन्नासरक्ष्मीणां संविभागं नरेश्वरः । 
मधुच्छतरमिवायोति सवेना सदहासना ॥ ९३ ॥ 

मीन् र्चमत्ान् दृस्ते ऊर निजसेवकान् विधेहि । दोभ्यौ बाहुभ्यां युद्धम्बुधिक्षो- 
भात् युद्धसागरतरणात् तद्रे योधगृहे करलं द्भ कुतः! न तोऽपीलयर्थः । सूपका- 
रकारः । आक्षेपाठंकारः ॥ 

एकमित्यादि । हे राजन्, वपुः शरीरं तावदेकं वर्त॑ते कण्टकोऽपि बदरीकण्टक- 
सदशः श्षुद्रशयुरपि दुःखक्ृत्सात् । उक्तं च--“द्रच्यम्र श्चुद्ररा्ौ च रोमहषं च क- 
ण्टकः” । तेन कारणेन खद्रेन असिना कियत् किं परिमाणमयेति कियत्साध्यते। अपि तु 
न कियदपि साध्यते । तेन सामदानभेदादिना शत्रुः साध्यत इयर्थः । आक्षेपालकारः ॥ 

साश्रल्यादि । हे राजन्, यत्कार्यं कक्व्यं सान्ना दानेन मेदेन च नैव सिध्यति तन्न 
तरपेण दण्डः प्रयोक्तव्यः । कथंभूतेन सृपेण । भ्रियमिच्छता । तत्र साम पत्चविधम्-- 
संबन्धोपाद्यानम्, युणसंकीर्तनम्, अन्योपकार दर्शनम्, आत्मोपरिधानम्, आयतिभ्र- 

दनम् , चेति । भूमिदिरण्यकन्यादिविस्तारणं दानम् । ग्भजननमतिभर््यनं च भेदः । 
वधः परिक्रोशे अर्थहरणं च दण्डः । जालयर्कारः ॥ 

सामसाध्येष्वित्यादि । हे राजन्, सामसाध्येपु कार्येषु सान्रा पूर्वोक्तेन पद्ववि- 
धेन साध्यानि सामसाध्यानि तेषु सामसाय्येषु कर्य कः पुमान् राल्लमायुधं ्रयोज- 
येत् प्रेरयेत् । अपि तुन कथित्! यत्र यस्मिन् मरतिदेतुर्मरणकारणं गुडो मवति, 
तत्र तस्मिन् पुरुषे विषदायको ब्रह्मपु्रविश्राणकः को भवेत् । क्रथं हि स्फुटमिति 

रोषः । टष्टान्ताठकारः, आक्षेपश्च ॥ 
अकरुवेन्नित्यादि । हे राजन्, नरेश्वये राजा आत्मलक्ष्मीणां निजसंपदां संवि- 

भागे सविभजनं दायादीनामवण्टकरणं अकुर्वन् अविदधन् सर्वनादां सर्वलक्ष्मीक्षयं 

आप्रोति । कथम् । सह साम् । केन । आत्मना निजश्रीरेण । किमिव । मघुच्छ््- 
मिव यथा मघुच्छत्रं मघुपुल्कः मधूनि संचिनोलेवः न कलापि किमपि ददाति, तथा 
कथित्समायाति स ते मधुपुलकं मङ्क्ला निश्योतत् मधु गृदीत्वा गच्छति । एवं राजापि 
लक्ष्मीविना रं प्राप्रोति । दृ्टन्तसदोक्यल्कारः ॥ 



६९० काव्यमाला । 

अभित्त्वा रात्रुसंवातं यः पराक्रमते नृपः । 
स तुद्धस्तम्बसंख्यवीरणाकषैकायते ॥ ९४ ॥ 

शक्तिहीन मतिः फैव का शक्तिम॑तिविते । 
नृपस्य न्याय्यदष्टान्तः पङ्ुरन्धश्च कथ्यताम् ॥ ९९ 

दूर्थानपि भूपार क्षेतरेऽसिन्रसिपक्षिणः । 

बरोपरमहाघोषैः क्षिप क्षेपणिहस्तवत् ॥ ९९ ॥ 
निपाजीव इव खामिन्स्थिरीकृतनिजासनः | 

चक्रे अरमय दिक्पारपुरभाजनसिद्धये ॥ ९७ ]॥ 

अभिच्वेत्यादि । दै राजन्, यो तरपः शत्ुसंधातं अमित्वा भेदमङ्ृत्वा रामवद् 
विभीषणस्य पराक्रमते उद्यमं करोति स राजा तुद्गसम्बसेख्वीरणाकषंकायते तुङ्गा 
उन्नता ये सम्बाः स्कन्धप्रदेशासेः संर: परस्परं मिखितो योऽसौ वीरणो वेवृक्ष- 
सतस आकषक सतानकतङ्गस्तम्बसंलसवीरणाकषेकः स इवाचरति तुङ्गसतम्बसंख्सवी- 
रणाकेषैकायते । उपमाठंकारः ॥ 

राक्तिहीन इत्यादिः । दे राजन्, दक्तिद्ने वरप मतिः कैव । अपि तु न का- 
चिद्वतैते । मतिवाजते राजनि नीविशाघ्रख अविज्ञायके नृपे शक्तिः का) अपि तुन 
काचिच्छक्तिः । तख दषस दशन्तं उदाहरणं पङ्कः पाद्विकलः अन्धशचकषुहीनश्च 
कथ्यताम् । तथा राजा ज्ञानवानपि शक्तिहीनः किं करोति, तथा मतिदहीनो राजा 
दाक्तिमानपि किं करोति । आक्षेपारंकारः, उपमा च ॥ 

दूरस्थानपीद्यादि । हे मूपार हे राजन्, अपिपक्षिणः श्चुशङन्तान् दूरसथा- 
नपि विग्रहृष्टानपि असन् क्षेत्रे उजयिन्यां पुरि स्थितः सन् स्व॑ बरोपलमहा- 
घोषैः वलं सैन्यं च उपलाः पाषाणा महाघोषाः महाचन्दाश तैः करत्वा क्षिप प्रेरय । 
किंवत् । क्षेपणिदस्तवत् गोखगोफणिकरवत् । यथा गोलागोफणिसदितदस्तः पुमा- 
नरीन् दूरस्थानपि हन्तीति वाक्यार्थः । टृषठन्तांकारः ॥ 

निपाजीवेति । हे खामिन् प्रमो, त्वं धिरीकृतनिजासनः स्थिरीतं निश्व- 
छीतं निजासनं खकीयमासनं येन स स्िरीकृतनिजासनः चक्रं सैन्यं भ्रमय कटकं 
मरषय । किमर्थम् । दिकेपाल्पुरभाजनसिद्धये दिक्पालाश्वतुरिग्वल्यनृपासतेषां पुराणि 
तान्येव भाजनानि मोज्यपात्रादीनि खखाताधारतवात् तेषां सिद्धिः प्रक्षि लस दिकपा- 
लपुरभाजनसिद्धये । क इव । निपाजीव इव कुम्भकारवत् । यथा निपाजीवः चक्तं 
भ्रमयन् घटादिभाजनप्राक्िमान् मवति । उपमारूपकारंकारः ॥ 



१ © [9 ३ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यम् । 

नृणां परिच्छदः खस्य कार्यायाथ सुखाय च । 
तदथमालसनः शे किं परिच्छदसंपदा ॥ ९८ ॥ 
स॒ वाहं वेति संदेहो मतेय॑त्रोपजायते । 
तत्रादावेव को नाम रणे प्रेरयते नृपम् ॥ ९९ ॥ 
पाति क्षेत्रे यथा गोपः खित्वा तन्नाभिमञ्चुके | 
तथा समपि राजेन्द्र चतुरन्तामव क्षितिम् ॥ १०० ॥ 
येऽनन्तरं स्थिता मूमेस्ते नृपास्तव भूपते । 
प्रतिहारसमं द्वारि तिष्ठन्याज्ञापरायणाः ॥ १०१॥ 

अन्येऽपि मण्डलाधीश्चाः कृतरोकेकरासनम् । 
वाज्छितैस्तवां निषेवन्ते सिद्धाः कल्पद्रुमा इव ॥ १०२ ॥ 

चणामिदयादि । हे राजन्, वरणं मनुष्याणां परिच्छदः परिवारः खस्यात्मनः 
कायौय कारणाय च अन्यत् सुखाय सुखोत्पादनाय च भवति । चकारः परस्परसमुश्चये । 
वर्त॑ते । तदथं कार्यकारणाथं च आसनः खस्य ले सति उमे सति परिच्छदसषंपदा 
परिवारश्रिया किम् । किमपि न । आक्षेपाटकारः ॥ 

स वाहमित्यादि । हे राजन्, वणां मनुष्याणां यत्र यस्मिन् दण्डलक्षणे युद्ध 
इति ६६९ मतेवुद्धेः संदेहः संशयः उपजायते उत्पद्यते । इतीति किप् । स च श्रवो 

राजा भविष्यति अहं वा राजा भविष्यामि । तच आदावेव ग्रथमत एव । नमेति 

संभावनायाम् । कः पुमान् दप राजानं रणे प्रेरयते प्रयोजयति । अपि तुन कश्चित् । 
आक्षेपालंकार्ः ॥ 

पातीत्यादि । हे राजेन्द्र, यथा येन अ्रकारेण गोपः काषैकः तन्नाभिमञ्चके क्षेत्र 
मध्यमाख्के स्थित्वा क्षेत्रं पाति रक्षति । तथा तेन प्रकारेण त्वमपि भवानपि चतुरन्तां 

चतुःसमुद्रपयन्तां क्षिति भूमिमवे प्रतिपाख्य । द्टन्तालंकारः ॥ 

येऽनन्तरमिस्यादि । हे मुपते राजन्, ये वृपास्ते तव भूमेर्देशस अनन्तरं 
स्थिताः निकटवर्तिनो वतन्ते सपा ते तव द्वारि तिष्टन्ति वर्वन्ते। कथम् । भरतिदह्ारसमं 
दवारपालसदशं यथा भवत्येवम् । कर्थमूतास्ते दषाः । आज्ञापरायणाः विदिष्टतत्पराः । 
उपमालकारः ॥ 

अन्य इत्यादि । हे राजन्, अन्येऽपि अपरेऽपि मण्डलावीश्ाः तृतीयदेशस्थिताः 

देरपतयः ते राजानः तां भवन्तं वाञ्छति; ्राश्तः कृत्वा निषेवन्ते - सेवां कुर्वते । 
कर्थभूतासते राजानः । सिद्धाः कत्पद्मा इव दस्तप्राप्राः कल्पद्क्षा इव । कर्थभूतं त्वाम् । 



९.९ काव्यमाख | 

स्वायुवर्तिषु शोकेषु यस्तु क्षोभाय चेष्टते | 
श्रेयांसि न चिरं तस सुपव्याङ्प्रबोधिवत् ॥ १०३ ॥ 
व्यलीकरैश्र्यपर्यापिव्यस्तमयोद चेतसाम् । 
विनयाय तथाप्येषां दिक्षु दण्डोऽतिदिदयताम् ॥ १०४ ॥ 

इति नवकादुपायसरवज्ञात्, “साध्वाह देव, आयमिश्राणामग्रणी म्ञ 
उपायस्॑ज्ञः 

द्विषतापि हिते प्रोक्ते सन्तस्तदनुखोमनाः । 
विवदेतात्न को नाम पमकायधुरोदिते ॥ १०५ ॥ 

कृतखोकेक्चासनम् कृतं विहितं लोके संसारे एकमद्वितीये शसनमदेशो येन स 
तथोक्तस्तम् । उपमालंकारः ॥ 

स्वाजुवर्सिष्वित्यादि । हे राजन्, यस्तु राजा खाङुवर्तिषु निजग्ष्ठलगरेषु अलु- 

करेषु खोकेषु सेवकेषु क्षोभाय कोधायावदानाय चेष्टते प्रवतेते । तस्य राज्ञिरं दीष- 
कालं श्रेयांसि शुभानि कल्याणानि न भवन्ति ! किंवत् । सुक्तव्यालप्रबोधिवच् सुप्तो 

निद्रां भाप्तो व्यालः कालसपस्तख प्रबोधिवत् जागरकस्येव । उपमालेक्रारः ॥ 
व्यीकेत्यादि । हे राजन्, ययप्येवं तथापि तदपि एषां नरेन्द्राणां विनयाय 

शिक्षायै दिश्चु दिग्मण्डटेषु दण्डः सेन्यमतिदिदयतां दीयतां म्रस्थापनीयम् । कथंभूता- 
नामेषाम् । व्यटीकैश्वयेपयाप्तन्यसमयदचेतसाम् व्यलीकं असं रिक्तं यदैश्वयै 
नाप॑यं तेन पयता परिपूणो व्यस्ता परिदयक्ता मयादा स्थितिः चेतो मनो येषां वे 
तथोक्ताक्तधाम् । जालयरंकारः ॥ 

द तीत्यादि } पुनश किं कृतवा पूव षडुणानन्वतिष्म् । इ्यसुना प्रकारेण नीतिवृदस्प- 
तेनौम सचिवात् इतिकतेव्यताक्रियां हसतेकृख । कर्थभूतान्नीतिवृहस्पतेः । समासादितस- 

मससच्चिवपुरःसरस्थितेः समाघादिता प्राप्ता समस्तेषु सर्वेषु सचिवेषु मन्त्रिषु पुरःसरा 
मुख्या स्थितिर्मयदा धारणा येन स तथोक्तसतस्मात् । इतीति किम् । नीतिवृदस्पतिमन््र 
कथयति--हे देव है राजन्, उपायसवेज्ञो नाम सचिवः साध्वाह युक्तं व्रवीति । कथंभूत 
उपायसवेज्ञः । आयेमिश्राणां बुधभ्रधानानां मध्ये अग्रणीः रज्ञः प्रधानवुद्धिः । 

द्विषतेति । हे देव, द्विषतापि श्चुणापि हिते परिणामपभ्ये परोक्ते कथिते सति 
सन्तो विद्जनास्तदचुखोमनाः तख मरोक्तय सानुकूला मवनिति । अचर अस्मिन् परोक्ते । 
नामेति संभावनायाम् । कः पुमान् विवदेत विवादं कुर्यात् ! अपि तु न कथिद्धिवदेत । 

कर्थमूते अत्र क्ते । सरमकायषुरोदिते समकाय॑सख चाधारणकार्यसख धुरि मुख्यतया 
उदिते यत्र तत् तथा तसन् ! पथि अपृपुनञरुन्" इति वचनात् अक्रारान्तो निपातः । 
अक्षेपालकारः ॥ 



६ आश्वासः] यशचसिरुकचम्पूकाव्यम् । ३९३ 

केवलमिदमरेषा्थसास्नोपात्तसारसमुचयं॑सुमाषितत्नयं शारीरं कर्मेव 
परत्यहमवधातव्यम् । 

` स्वसानिजः परोऽन्यसात्स्वः परस्रात्परो निजात् । 
रक्ष्यः खसरात्परसाच्च नित्यमात्मा जिगीषुणा ॥ १०६ ॥ 

वृक्षान्कण्टकिनो बहिर्मियमयचिविश्टेषयन्सहिता- 
नुस्खातान्पतिरोपयन्कुमितांधिन्वेहटपू्वधयन् । 

उच्वान्सनमयन्प्रथूश्च कृशयन्नद्युच्छ्ितान्पातय- 
न्माराकार इव प्रयोगनिपुणो राजन्महीं पाठ्य ॥ १०७ ॥ 

केवरमिव्यादि । हे राजन्, केवरं निष्केवलमिद् वक्ष्यमाणं खभाषितत्र्थ प्रदं 
निरन्तरमवधातव्यं अवधारणीयम् । कथभूतं सुभाषितत्र यम् । अरेषार्थलञाघ्लो पात्तसारस- 

मुचयम् अहेषाणि समध्राणि यान्यर्थशाघ्लाणि तेभ्यः उपात्तो गहीतः सारसमुचयो 
यत्र सुभाषितत्रये तत्तथोक्तम् । किमिव अवघातव्यम् । शारीरं कर्मव भोजनादिकमिव \ 

स्वस्मादित्यादि । हे राजन्, जिगीषुणा नरेन्देण ख स्मात् निजः खकीयः पुमान् 
रक्ष्यः रक्षणीयः । परोऽन्योऽन्यस्मात् रक्षणीयः । खः खकीयः परस्रात् रक्षणीयः । 
केनापि पीडितः सन् खश्रतेन रक्षणीयः । परपीडितः सन् परेण रक्षणीयः । कदाचित् 
परस्मादपि खः रक्ष्यः । खस्मादपि परो रक्ष्यः । निजात्मा तु खस्मात् परस्मात् सर्वः 
मकरैः रक्षणीय इयथः । कथम् । निदं सर्वकालम् । जायलंकारः ॥ 

वृक्षानित्यादि । हे राजन्, मही पाल्य रक्षक इव मालाकार इव पुष्पोपजी- 
वीव । कथभूतस्त्वम् । प्रयोगनिपुणः यथायोग्यव्यापारचतुरः । यथा मालाकारः नि जवनं 

प्रतिपालयति । किं कुर्वन् । कण्टकिनः खदिरवद्री करंदपादीन् ग्रक्षान् तरून् वहिवाद्य 
वृत्तिस्थाने नियमयन् व॒ध्रन् चनं पालयति । तथा राजापि श्रत् मण्डलाद्रहिः 

कुर्वन् महीं पाटयति । मालाकारः पुनः फ कुर्वन् । संहितान् भिटितान् वृक्षान् विश. 

धयन् विरलान् कु्वेन्। तथा राजापि मिलितान् त्रपान् एथक्कुवेन् महीं पाल्यति । 

मालाकारः पुनः किं कुवन् । उत्खातान् वातादिना उन्मूटितान् बृक्षान् प्रतियेप्रयन् 
पुनर्वापयन् वनं पालयति । तथा राजापि उत्खातान् ग्रदीतदण्डान् प्रतिरोपयन् पुनर्म. 

चरयादिपदं ददत् महीं पालयति । मालाकारः पुनः कि कुर्वन् । कुुमितान् पुष्पितान् 

रक्षान् चिन्वन् पुष्पाणि छनन् अवचुण्टयन्। तथा राजापि वार्धतघनान् षष्ठं ग्हन् 

महीं पालयति । मालाकारः पुनः किं कुर्वन् । खघून् वालकतर्न् वर्धयन् गन् कुर्वन् । 

तथा राजापि कृतकायस्रतसेवकपुच्रान् वयन् पितृसदशान् कुर्वन् मरही पाटयति । 

मालाकारः पुनः किं कुर्वन्। उच्ान् उत्नतान् ब्रक्षान् सम्यक्प्रकारेण नमयन्, तच्छाया- 
पातेन अन्ये व्रक्षा न वन्ते यतः, तथा राजापि उच्चान् गर्धितान् संनमयन् पादयोः 

५५० 



९९,४ के [व्यमा | 

खल्पादपि रिपोर्बीजादश्वत्थस्येव शाखिनि । 
मयं जायेत कारेन तसास्तसुपेक्षतेः ॥ १०८ ॥ 

इति समाादितसमस्तसचिवयपुरःसरथितेनींतिवरहस्पतेश्च रश्ष्मीमुद्रङ्कां 
गज्ञेयोभिकामिव दसेङृयेतिकर्तव्यताक्रियां सत्यवागिव प्रतिपच्धर्मवि- 
जयेकमायो यथाकारं षडपि गुणानन्वतिष्ठम् । 

यथा मदगजाषरूढे यतयाताप्रथोगिणि । 
न चिरं श्रीस्तथा मत्रेजाततेत्रेऽपि राजनि ॥ १०९ ॥ 
सुचयः खामिनि क्ििग्धा राजराद्धान्तवेदिनः । 
मन्राधिकारिणो राज्ञामभिजाताः खदेरजाः ॥ ११० ॥ 

कदाचित्सततसन्मानदानाहादितसमस्तमिचतत्रः सचिवरोकमतिसमु- 

पातयन् महीं पालयति । मालाकारः पुनः किं क्वन् । प्रथून् विस्तीणीश्च कृरायभ्प्रतनु- 

ुर्बन्। तथा राजापि प्रथून् प्रचुरसैन्यान् कृशयन् अल्पसेन्यान् कुर्वन् महीं पाख्यति । 
टृष्टान्ताखकारः ॥ 

स्वव्पादित्यादि । हे राजन्, खल्पादपि हीनादपि रिपोः शत्रोः बीजात् 
संतानात् उत्तरकारे भयं जायेत भीतिरुत्पयेत । कसि्निव । अश्वत्थस्य पिप्पलृक्षस 
अल्पादपि बीजात् शाखिनि परवरक्षे भयं जायते । तमपरघरक्षं विदारयतीयर्थः । 

तस्मात् कारणात् अल्परात्रुबीजं कः पुमान् उपेक्षते अनादरीङु्यात् । तयुद्धरेदि दर्थः । 
उपमाक्षेपालंकारः ॥ 

इदानीं मन्रप्रलावोचितं मच्रमन्रिणोः खकूपमाह-यथेत्यादि । यथा येन भ्रका- 
रेण मदगजारूढे पुरषे यतयाताप्रयोगिणि यतयातख वाक्पादाङ्करषणिधीनामप्रयोगिणि 
अकारके पुरषे चिरं दीधेकालं श्रीः शोभा न भवति तेन इदस्िना सोऽग्रयोगी पातितः 
सन् अरोभां रमते । तथा तेन प्रकारेण. अमनच्रे मन्रविज्ञानरहिते राजनि दरपे जातत. 
च्रेऽपि उत्न्नबहुसेन्येऽपि श्रीः राज्यलक्ष्मी: चिरं दीधैकालं न भवति ! टष्टान्तारंकारः ॥ 

शुचय इत्यादि । राज्ञां नरेन्द्राणां मन््राधिकारिणो मन्रिणो धीसचिवा भवन्ति । 

कीटो भवन्ति । शुचयः प्रधनपरयोषित्परा्ुखाः । खामिनि क्लिग्धाः । पुनः कथंभूताः । 
अभिजाताः कुलोद्रताः। पुनः कथेमूताः । खदेशजाः निजदेशोद्धवाः । जाद्यलंकारः । 
इति मन्राधिकारः समपि: ॥ 

कद्ाचिदित्यादि । कदाचित् कस्मशिदवसरे तं जगस्परसिद्धं दूतं आक्षपटकिकिन 
व्यवहारवेदिना अक्षो यवहारस्तसय पटलः समूहः अक्षपटलः अक्षपटले नियुक्तः आ- 
क्षपटलिकस्तेन आक्षपटलिकेन 1 उक्तं च--'रावेणात्मज आत्मा च ज्ञानं सूचन इत्यपि । 



३ आश्वासः] | यशसिरकचम्पूकाव्यम् । ३९५ 

रतम त्रः श्रीविखापिनीसूनितैशवर्यवरेषु वुमतीश्वरेषु खट दता सर्वेऽपि 
संध्यादयो गुणा इत्यवधायाकायं च 

दक्षः ररः शुचिः प्राज्ञः प्रगर्मः प्रतिभानवान् । 
(0. 

विद्रान्वाग्म्मी तितिक्षश्च द्विजन्मा स्थविरः परियः ॥ १११॥ 

इति गुणविशिष्टमशेषमनीषिपुरुषपरिषदिष्टमसिरप्रयाणसरामग्रीयुविधेयं हि- 
@~ इ 

रण्यगमेनामधेयं शाखरशखाम्यासनिर्जितामरशुर्पाथै निसष्टाथ॑निजप्र- 
ज्ञातिशयावदेङितपुरुहपुखोमपुरुसिपारकाप्यकात्यायनमतिजातं दूतमाक्ष- 
परलिकेन तमेव लेखां श्रावयामास । 

कँ बिनीतकश्वैव वासकासद्धिरीरितः ५ व्यवहारो रथयात्रावयवाप्यक्ष उच्यते । सौ- 
वर्च॑लं हृषीकं च तुच्छमक्षं नपुंसके ।॥` व्यवदहारवेदिना ॐेखचतुरेण ङेखा्थं लेखनाय 
अहं श्रावयामास आकर्णितवान् । करं कृत्वा । पू इति अमुना प्रकारेण गुणविरिष्टं 
हिरण्यगभेनामधेयं भकायं आहूय । इतीति किम् । 

दश्च इत्यादि । दक्षः कायैघटनाङशरः, शूरः राखशाखग्रयोगनिपुणः, युचिश्वतुरुप- 
धाञ्द्धः । धमौयेयेत्परीक्षणमुपयेत्युच्यते । वंरावियावृत विधुरोपकारशवेति उपधाः । प्राज्ञः 
खपरोक्तिसंपन्नसम्यगभ्यूहः, प्रगल्भः परचित्तप्रस्तादनकुरशलः, प्रतिभानवान् पैरैरभियोगे 
सन्मिषदनेकोपायः, विद्वान् अप्मेतरव्यवस्थितिविदग्धः, वाररमी हृदये अभिनिविष्ट- 

सार्थस्य मरतिपादनप्रवीणः, तितिक्षः परगजितेषु स्थिरप्रकृतिः, स्थविरः नीतिवियेश्व- 
योदिभिरविङृताचारः, प्रियः नयनमनोह्वादनजननः । ससुचयाटंकारः ॥ 

इतीत्यादि । पुनश्च क्रं कृत्वा दूतमाकायं । इदयसुना प्रकारेण अवधाय ज्ञात्वा । 
इतीति करिम् । वेमतीश्वरेषु दरेपेषु खड निश्वयेन दूतपूवोः सर्वेऽपि संध्यादयो गुणा 
भवन्ति । कर्थमूतेघु वहमतीश्वरेषु । श्रीविखसिनीपूतरितैश्वयेवरेषु श्रीरेव विखाक्सिनी 
वेद्या तया सूत्रितं सूवितं यदेश्वयं तेन वरेषु । कथभूतं दूतम् । अशेषमनी षिपुरुषपरिष- 
दिष्टम् अशेषा ये मनीषिपुरुषा विद्रननास्तेषां परिषत् सभा तत्र इं वटमम् । पुनः 
कथेभूतं दूतम् । अखिरगप्रयाणघ्रामप्रीुविषेयम् अखिलास ्रयाणसामग्रीषु प्रस्थानवसु- 
मेल्नेषरु उविधयं सुप्रध्रितम्। पुनः कथंभूतं दूतम् । शाच्रशच््राभ्यासनिितामरगुर्पार्थम् 

शा्नाभ्यासेन निजितो अमरयुर्वहस्पतिर्यन राघ्लाभ्यासेन निजितः पार्थो अनो येन 
स तथा तम् । पुनः कथंभूतं दूतम् । निष्थं सर्वकार्यष् प्रमाणीमूतव्यापारम् । तथा 

चोक्तम्ू-निखष्टाथां मितार्थश्च तथा शासननहारकः । सामध्यत्पादनो हीनो दूतस 

चरिविधः स्मरतः ॥° अमायसामथ्यीत् गुणसपत्तेः पादहीनो यथोतसन्नरकार्यकारि मितार्थः 
मिताथात् पादतो दीन एकपादगुणः यथाछलखितपाटकः शासनहर इति तरयो दूताः । 
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तथा हि- 
गवै वर्वर मुञ्च मा चरत रे पञ्चारुकाश्चापटं 

, करि केररु संहर प्रवि रे मद्रेश देशान्तरम् । 
मिथ्येश्वयेबलावरेपरमसभर्यद्विवेकास्नां 

मिथ्या वष्टिरिरिषितं न सहते देवः स देवाश्रयः ॥ ११२ ॥ 
रोण्डीर्यशचारिनि जगत्रयकन्धवर्णे 

देवे न यः प्रणतिमावसुपेति भूपः । 
तस्याहवेषु वयसां शिरसि प्रबन्धो 

यद्राश्रमेषु पररोकषिया जटनाम् ॥ ११३ ॥ 

` पुनः कथंभूतं दूतम् । निजप्रज्ञातिशयावहेटितपुरुहपुरखोमपुरस्िपाठकाप्यकालयायनम- 
तिजातम् निजग्रज्ञातिशयेन आत्ममतिप्रकर्षेण अवहिते पुख्हस्य ऋषिविरोषस तथा 
पुलोमस्य तथा पुलकस्तेः तथा पालकाप्यस्य काव्य वा । द्वयं भिन्नम् । कालायन 
वररुषेमेतीनां जातो समूहो येन स तथोक्तम् । 

तथा हि तमेवारेखाथं आक्षपटलिको ब्रूते-गवेमिदयादि । रे वर्वर सपादल 
क्षपवैताघीर, त्वं गवे मुच मदं परिहर मिथ्याभिमानं दज । रे पञ्चाल्काः पश्चारुदे 
रोद्धवाः क्षत्रियाः, चापले चपल्त्वं मा नैव वरत कुरुत यूयम् । रे केरक मख्याचल- 
निंकटवतिन् , त्वं केठि कीडां संहर संकोचय । रे मद्रेश मद्रदेशाधीश, त्वं देशान्तरं 
अपरदेर प्रविश प्रवेशं कुर! स जगस्सिद्धो देवो यश्चेधरमहाराजः इत्थममुना 
प्रकारेण को युष्माकं टिरिरिष्ितं आत्मनो अनुचितं व्यवहारं न सहते न मृष्यति न 
क्षमते । कथंमूतानां वः । मिथ्येश्वयंवसावङेपरमसभ्रदयष्टिवेकात्मनाम् मिथ्या निरर्थकं 
यदेश्वयै बलावदेपश्च सेन्यगर्वैः तेन रमसेन वेगेन भदेयन् विगखन् विवेको हेयोपादे- 
यचातुय आत्मनां येषां तथोक्तास्तेषाम् । कथंभूतो देवः । देवाध्रयः । पुण्येनायिकतर 
इत्यथः । समुच्चया्टकारः ॥ 

र स | ॐ 

रोण्डीयशालिनील्यादि । यो भूपः देवे य्योधरमहाराजे प्रणत्तिभावे नम्रत्व 
न उपति न गच्छति तख भूपस्य आहवेषु संग्रामेषु शिरसि मस्तकोपरि वयसां का- 
कगर्रादीनां पक्षिणां प्रबन्धो मेलापको भवति । तस्य मस्तकं भिद्यते इयर्थः । यद्रा 
अथवा आश्रमेषु गङ्गादिनदीतटेघु परलोकधिया खर्गदिवुध्या (जटानां लमकचानां) 
भवन्धी भवति । कथंभूते देवे । शोण्डीयैशालिनि लयांगविक्रमाभ्यां विश्रतः सोण्डी 
र्तस्य भावः कमं वा शोण्डीय तेने शालते योभते इयेवंशीलः शण्डीर्यसाटी त- 
सिन्. रोण्डीयेशाङिनि । श्ड शोभायाम्” इति घातोः प्रयोगात् । पुनः क्थभूे देवै! 
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दूतस्य पुनः स्वामिनेवसुक्तसापीदममुष्ठानम्-- 
संकीरयेत्साम रिप सप नयं सनीतौ बिनि प्रभेदम् । 
मत्रेण तत्रेण च 'हीनवृत्तौ दण्डाश्रयोपायविधि विधिज्ञः ॥ ११४ ॥ 
अन्यथा-- | 

वागथेरुक्षटन्धानां दूतानां दुःप्रवृत्तिमिः | 
श्रीः खामिनः प्रवृद्धापि क्रियते संशायाश्रया ॥ ११९ ॥ 

कदाचिक्कृतकार्धचन््रसुम्बितचन्द्रकापीडविडम्ितयण्डमण्डलः, तूडिनी- 

जगत्रयलब्धवर्णे जगत्रये त्रैलोक्ये डन्धः प्राप्नो वणो यशो येन स तथा तस्सिन् । 
दीपकाटकारः ॥ 

दृतस्येद्यादि । पुनः खामिनेवसुक्त स्ापीदमनुष्ठानं दूतस निषष्टाथादिच्निदि- 
धस लक्षणस्यापि पुनरुक्तादनन्तरं खामिना ठेपेण एवं पूरवौक्तरक्षणमर्थम् । गवै वर्वर 
सुश्च इदयादिकं उक्तखापि शिष्षितख इदं वक्ष्यमाणमनुष्टानं कर्तव्यं भवति ॥ 

तत् किम् । संकीतेयेदित्यादि । िधिज्ञो राजनीतिविन्ञायको दूत उपायचतुरः 
सद््पं रिपौ समदे शत्रौ साम संकीर्वयेत् । तथाहि--संबन्धोपा्याने गुणसंकीर्तनं 
अन्योन्योपकारदशैने आत्मोपरिधाने आयतिप्रदशनं चेति सनीतौ न्यायृवति शचौ 
नये संकीर्तयेत् । मन्रेण पञ्चङ्गेन तन््रेण च पन्चाङ्ग च हीनधृरततौ हीने रिपौ दण्डाश्च. 
योपायविधि संकीर्तयेत् दण्डस्य सेन्यखय आश्रयाः बहुसैन्यदश्नं साधनघमुद्रत्वं 
उपायविधि उपायविधानम् । निरूपयेदिति शषः । दीपकालंकारः ॥ 

अन्यथा दूतो ययेवं न करोति तदा किं भवति-बाग्थल्यादि । वागर्थरक्षट- 
स्थानां करकशवचनककेशार्थसयुक्तानां लोभिनां च दूतानां दुःप्र्त्तिभिः दुराचार 
खामिनो टेप प्रीरक्ष्मीः अ्बृद्धापि ब्रद्धिं गता अपि संश्चयाश्रया संदेहं प्राप्ता कियते 
विधीयते । जालययटंकारः ॥ 

कदेत्यादि । कदाचित् करिमिथिद्वखरे गूढपुरुषाधिष्रयकात् पुरुषनियोगिन 
सकाशात् वरष्टकनामधेयात् इति ईदश आकण्ये श्रत्वा । किमाकण्ये । तत् कृल्याकृय- 

खोक मेदामेदजनसय जन्ति वाता आदाय गृहीत्वा श्ञङ्खनकनामा शङ्खनक इदमि 
धानः प्रणिधिः स्पशेहेरिकः चर आगतो व्ततं । तं च राद्रुनके आहूय च निजसमीपे 
आकाय इलमुना प्रकारेण तेन शङ्कनकेन सह न्माखपं ववैरभषणं अकरवं 
अहं कृतवानिति करियाकारकसंवन्धः । कर्थमूतः शङ्खनकः । कृतकाधेचन्द्रयुम्वितच- 

नद्रकापीडविडम्वितमुण्डमण्डलः कृतकेन कृत्रिमेण अवचन्द्रेण चुम्बितः स्प््रे योऽसौ 
चन्द्रकापीडः मयूरव्ैकदेशमुकुटस्तेन विडम्बित शोभितं सुण्डमण्डलं शिरप्रदेशो 

यस घ तथोक्तः । पुनः कथमूतः शङ्खनकः । तूखिनीकुसुमकुब्यखङृतिजावुषोक- 
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कुसुमकुव्मटाकृतिजातुषोत्कर्षितकर्णकुण्डलः, कामेणानेकजशजातिजसित- 
कण्ठिकावगुण्डनजटरकण्ठनालः, चिरचेखचीरीचचितविचित्राप्रदीनप्राप्तर- 
म्बजाढः, कुवलीफरस्थूलत्रापुषसणिविनिरमिताङ्गदसंपादितप्रकाण्डमण्डनः, 

(क 
न्त्व ूर्षरपयन्तप्रकोष्प्रफलिितगवरवरयावरुण्डनः, काकनन्तिकाफरमारोपर- 

चितवेकक्षकवक्षःस्थकः, कटोरकमयपृष्ठाष्ठीटस्थर्पुटपाणितरः, पर्चरप- 
याणगोणीगुह्यापिदितमेहनः, पराणतरमन्दीरमेखार्तनितम्बनिवेरानः, 

धितकरणकुण्डलः तूखिनी शात्मलि्रक्षसस्य इुखमङुखजे पृष्पकोरके तयोराकृतिः आः 
कारो ययोसे तूलिनीकुष्ठमङुख्यरङृतिनी ते च ते जातुषे क्षामये ईद्े उत्कर्षिते 
निवेरिते कर्णयोः श्रवणयोः कुण्डले क्णवेषटने येन स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः शङ्क- 
नकः । कार्मेणानेकजटाजातिजटितकण्ठिकावगुण्ठनजठरकण्डनारः कार्मेणा वरीकरणा- 

दिप्रयोगा अनेका(के) बद्धरोषा जया मूलानि तासं जातयः प्रकारास्ताभिजटिता या 
कण्डिका कण्ठाभरणं तखा अवयुण्डनेन समन्ताद्रन्धनेन सक्षणेन जठरं कठिन कण्ठनालं 

कण्ठकन्दली यस्य स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः राङ्खनकः । चिरचेखचीरीचर्यितविचि. 
त्राप्रदीनम्राप्तरम्बजारः चिरचेलानि पुराणवघ्राणि तेषां चीरीभिश्वर्भित्तं रचितं 
विचित्रं अनेकवर्णं भाप्रदीन गुप्ति(ल्फ)पयैन्तं प्राप्त लम्बजाले दीधहाो यस्य स 
तथोक्तः । पुनः कथंभूतः राङ्खनकः । कुवटीफरस्थूलत्राणषमणिविनिर्भिताङ्गदसंपा- 
दितभरकाण्डमण्डनः कुबलीफलानि बदरीफलनि तद्त् स्थूला तरापुषाः चपुषमया 
ये मणयस्तेविनिर्भितानिं अङ्गदानि वाहूुमूषणानि तैः संपादितं कतं प्रकाण्डम- 
ण्डनं ्रकोष्ठाभरणमगिबन्धस्थानाभरणं येन ख तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । कूषैरपर्यन्त- 
मकोटप्रकिपतगवल्वख्यावरण्डनः कूपैरपर्यन्तं मणिबन्धादारभ्य ` प्रकोणिप्यन्तं 
प्रकोष्योर्मणिबन्धनस्थानयोः प्रकल्पिते रचितं गवरूवल्यानां महिषरङ्गकरकानां अव- 
रुण्डनं आरुण्डने येन स तथोक्तः । पुनः कथेभूतः । काकनन्तिकाफलमालोपरचितवैक- 
क्षकवक्षःस्थलः काकनन्तिकाफलानां गुज्ञाफलानां ये मे द्रे ताभ्यासुपरचितं विनि- 
भितं यद्रक्षकं वक्षसि तिथैग्विक्िपतं तेनोपल्धितं वक्षःस्थठं यस्य ख तथोक्तः । उ- 
क्तं च--^तियेग्वक्षसि विक्षिप्तं वेकक्षकमुदाहतम् । वच्ादिकमिति रोषः । पुनः कथं- 
भूतः । कठोरक्मरपरष्ठाष्ठीरत्थपुटपाणितलः कठोरं कठिने यत् कमट्खय कच्छपस 
प्र तख अष्टीठं कपूरं तद्वत् स्थपुटं निन्नोन्रतं पाणितलं इस्तां यस्य स तथोक्तः । 
पुनः कथेभूतः । परच्ररपयोणगोणीगुह्यापिहितमेहनः पटच्चरस्य पुराणस्य पर्याणस्य 
पल्ययनस्य या गोणी च्मेमयमाच्छादनं तख गुह्या कच्छोरिका तया पिहितमाच्छादितं 
सेह ठि्गं येन स तथोक्तः । पुनः कथभूतः । पुराणतरमन्दीरमेखलाल्कृतनितम्बनि- 
वेशनः पुराणतरमतिजी् यन्मन्दीरं मन्धानिकालम्बनरज्जुसल या मेखल कटिमे- 
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कंसहसकरसितवाचाङ्चरणचारचापुरीक्षोभितवीथीननमनस्कारः, कातरेक्ष- 
णविषाणक्राणविनिवेदितनिङ्चाबरिप्रचारः, किरातवेषस्य भगवतो विश्वमूर्ते 
रपरमेव कमप्याकसपं बिभ्राणः, पुत्रभाण्डं बन्दिवरन्दारकस्य कटकाधिपतेः, 
जामिर्भोगावटीपाठिनः सुभरपहार्दस, दौटित्रः श्रोभियकरितवनाभ्नो नम॑स- 
चिवस्य, समाश्रयस्थानमवकीणिलोकानाम्, असिरुपुनभूविवादकृतकरिपु- 

र 

चेतनसंबन्धः, सकरगोकुखङ्खिततूवरघुरभिसेरिभीदायनिनन्धः, प्रचुरपर- 
तिक्मविङृतगात्रैः सतिपुतरेदाण्डाजिनकैश्च परिाजकेः "एष खट मगवान् 

खला तया अल्कृतं शछङ्गारितं नितम्बनिवेशनं कटीभागो येन स तथोक्तः । पुनः 

कथंभूतः । कंसहंसकरसितवाचाख्वरणचारचातुरीक्षोभितवीथीजनमनस्कारः केससय 

धातुविकरतिविशेषख ये हंसकाः नूपुरास्तेषां रसितैः शब्दितैः वाचाल श्रब्दवन्तौ वहू 
राब्दौ यो चरणो पादो तयोश्वारख गमन चातुरी वेदर्धी तया क्षोभितः संचालितः 
वीथीजनानां मागेलोकानां मनस्कारधित्ताभोगो येन स तथोक्तः । पुनः कथंमूतः । 
कातरेक्षणविषाणक्ाणविनिवेदितनिाबचिग्रचारः कातरेक्षणो महिषस्तसय विषाणं 
ग्द तख क्राणेन नादेन विनिवेदितः प्रकरीकृतो निराया रात्रेः बटिप्रचारः पूजाप्र- 
वर्तनं येन स तथोक्तः । शङ्कनकः किं क्वाणः । किरातवेषसख भिष्टवेषस्य भगवतः स- 
वैज्ञसख विश्वमूर्ते श्रीमहादेवस्य अपरमेवानीद्श्षमेव कमपि अपूव अनिर्यचनीर्य 
भाकत्पं वेषं विभ्राणो धरन् । कथंभूतः राङ्खनकः । पुत्रभाण्डं वन्दिद्न्दारकस्य कटका- 
धिपतेः बन्दिनः स्तुतिपाठकाः अब्राह्मणमद्मसतेषां मध्ये बरन्दारकः प्रधानस्तस्य बन्दिष्रन्द्ा- 

रकस्य कटकाधिपतेः कटकाधिपतिनामकख पुच्रमाण्ड पुत्र एव । पुनः कथंभूतः) जामि- 

मोगावलीपाठिनः स॒भटसौदादसख खभटसोदार्दनामकस मोगावलीपाठिनः चारणभारस 
जामिजांमाता । पुनः कथंभूतः । नर्म्॑तचिवस्य मण्डस्य ध्रोत्नियकितवना्नो दौहिघो 

नप्ता । पुनः कथंभूतः । अवकीर्णिलोकानां ब्रह्मचये्रष्टानां समाश्रयस्थानं विध्रामस्थानम् ¦ 

पुनः कथंभूतः । अखिलपुनभूविवाहृकृतकरिपुचेतनसंबन्धः अखिखनां समस्तानां पुन- 
भूणां पुंश्चवटीनां संग्रहल्लीविधवानां विवाहे कृतो विहितः कशिपु चेतनस्य भोजनाच्छा- 
दनदेयस्य संबन्धोक्तः निबन्धनं यस्यरस तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । सक्लगोकुला- 
किखितत्वरसुरभिसेरिभीदायनिबन्धः सकलेषु गोकुटेप मोरे अआलिखितः 

राजपन्रविन्यस्तः तूवराणां -ङ्गरहितानां खरभीणां गवां सेरिभीणां महिषीणां दायनि- 

वन्धो यस्य स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । परिवाजकैः शिखाधरद्धिः शवलिरिभिः 
इति असुना प्रकारेण आवेयमानज्ञानमच्रतच्रप्रभावः अवेयमानो ज्ञायमानः ज्ञा- 
नस्य मच््रस्य तच््रस्य प्रभावो महिमा यस्य स तथोक्तः । कथभूत्तैः परिव्राजकः । प्र 
चुरप्रतिकर्मविकृतगात्रेः प्रचुरेण भूरिणा प्रतिकर्मणा नेपथ्यविधिना विकृतानि विकारं 
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संजातमहायोगिनीरसगतिरतीन्धियज्ञानो रतिः सिद्धः सामेधिकः संवननक- 
मणा करिणा केसरिणमपि संगमयति विद्रेषमेषजेन जननीमप्यातनजेषु 
वेरिणीं विदधाति, इत्यवे्मानक्ञानमब्रतत्रप्रमावः, खपुरविषयनिवासिनः 
कृत्याल्यरोकसय जनश्रुतिमादायागतः राङ्खनकनामा प्रणिधिरिति गूढपु- 
रषाधिष्ठायकाद्ररिष्ठकादाकण्याह्य च तम् हदो शङ्खनक, कुतो न 
खट संप्रति सा तव तुन्दवृद्धिःः इति तेन सह नमौलापमकरवम् । 

म्राप्तानि गाघ्नाणि येषां परिव्राजकानां ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः । सच्निपुत्रैः सन्नि. 
नोपायायोगज्योतिरतवैकादिवि्याधारेण राक्ञो हितादितजनपरिल्ानङुरासः तेषां 
पुत्राः सन्निपुत्रसतैः । पुनः कर्थभूतैः । दाण्डाजिनकैश्च दण्डं च यष्टिः अजिनं 
च चर्मं॑दण्डाजिने तयो्नियुक्ता दाण्डाजिनकासेः । ठण्डवर्मधारिभिरिदयर्थः । 
इतीति किम्। हे देव है लोकाः, एष खट राङ्खनकनामा सगवान् योगीश्वरः संजातमहा- 
योगिनीसंगतिः संजाता प्रयक्षीभूता महायोगिनीनां महावियादेवतानां संगतिः 

प्रयक्षता यस्य स तथोक्तः । एष पुनः कथंभूतः । अतीन्धियज्ञानोद्रतिः अतीन्धि- 
यन्ञानस्य इन्दियरहितन्नानस्य उद्रतिरुवत्तियैस्य स तथोक्तः । असौ सिद्धः एष संसा- 

रिजीवेः असौ विपरीतः एष सामेधिकः अव्यभिचारिवेचनः एष खट भगवान् देवननक- 
मेणा वश्ीकरणेन केसरिणमपि सिहमपि करिणा गज्ञेन संगमयति विद्रेषमेषजेन वै- 

रोत्पादकौषयेन जननीमपि आलतजेषु वैरिणी विदधाति करोति । अदौ राङ्कनकनामा 
किं कृत्वा आगतः । गूढपुरुषाधिक्षारी वरिष्ठकः कथयति-खपुरविषयनिवासिनः खदे- 
दरापरदेशवासव्यस्य कृलयाकृलयरोकस्य परोपजापसहाः कृदाः परोपजापं न सहन्ते 
अकल्याः कृलयाशे अङृदयाश्च इवयाकृया मेघामेवा ये पुरुषास्तेषां लोक्रः समूहंसख 
जनश्रुति वाता आदाय दीवा । शङ्खनकनामा प्रणिधिरागत इति संबन्धः । अहं तेन 
राङ्खनकनान्ना सह इति नमौलापं अकरवं कृतवान् 1 अहं किं कृत्वा । पूरव राङ्कनकनामानं 

आहूय आकाये । इतीति किम् । हदो अद्यो शाङ्कनक, त॒व सेबन्धिनी पूर्वै या मया 
ट्र सा तव बन्दघ्द्धिरुदरद्धिः संप्रति इदानीं खट निश्चयेन वाक्यालंकारे वा कुतः 
कस्मात् कारणात् न वर्तत इति । सोऽपि शङ्कनकनामा प्रणिधिः इति अमुना प्रकारेण 

आललाप आखापं चकार । इतीत्ति किम् । हे देव है राजन्, भवाहश्चानामेव अरय युष्मत्स- 
दलानामेव अयं प्र्यक्षीभूतः तुन्द् उदर अमन्दिमानं अलघुत्वं बृद्धिमास्कन्दति प्राप्रोति । 
न केवरं भवादरानामेव तुन्दो मन्दिमानमास्कन्दति, अपि तु खभावादेव निग 

गेव तुन्दपरिम्रजस्य अलसस्य लोकस्य मयं वुन्दो मन्दिमानमास्कन्दति । कृथभूतानां 

मवादयानाम् । पू्वक्तर्भोजनैवारिपूरेध जल्समृदैराकण्टं कण्टपर्यन्तं आशिखिा् च 
मस्तकोपरि काकपक्षपर्यन्तं प्रतिदिवसं दिनं दिनं प्रति दशद्राददावासरान् भुञ्चानस्य 
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सोऽपि द्देव; कामिनीजननकक्षैरिवातिदीषैविशदच्छविमिर्दीदिविभिः, 
विरहिणीहदयेरिव सोष्मभिः काञ्चनच्छायापरपिः सुपेः, कान्ताननैरिव 
त्पाञ्ल्पियपरिमकेः प्राज्यैराग्येः, सीकैतवैरिव जनितखान्तप्रीतिमिर्बहुर- 
सवद्चैरवदंरः, लासिकाविापैरिव मनोहरैः समानीतनेत्रनाप्ारसनानन्द- 
वेत्सलवत्सलानां भोजनभरियाणाम् । पुनः कथंमूतानां भवादशानाम् ) शोकापतुदसंपदाम् 

शोकापनुदा शोकटुःखविनारिनी संपत् येषां ते तथोक्तासेषाप् । कथैमूतस्य तुन्द्प- 
रिप्रजस्य लोकस्य । एवंविधस्य प्रतिदिवसं दशद्रादश्षवासयान् भुञ्जानस्य । पुनः कर्थ- 
भूतस्य लोकस्य ! उन्कोटश्रीशिखाप्रकाश्च प्रशान्तयथार्थदशंनस्य उत्कोये रम्बो तत्सं- 

वन्धिनी या श्रीः लक्ष्मीरस्याः शिखा अग्रं तस्याः प्रकाशेन बोतेन प्रशान्तं नष 
यथादर्ने यथोक्तनिरीक्षणं यस्य स तथा तस्य । लक््मीमदेन कमपि रुचिरतया न 

पर्यतीदयर्थः । कस्येव ! तमिखायां रत्र गृहीतप्रदीपस्येव यथा राच्रौ दस्तगृहीतप्रदीपः 
पुमान् यथोक्तं न पदयति । अस्मादृशां तु असत्सदशभिष्ुकाणां तु । नामेति संमावना- 

याम् । अयं प्रल्यक्चीमूतः पिचण्डो जठरः कथं केन प्रक्रारेण स्फायतां बृद्धि गच्छतु । अपि 
तु न कथमपि स्फायताम् ¦ कथंभूतानां अस्मादशाम्। देवप्रसादात् श्री महादेवकारुण्यात् 

युष्मदसादाद्रा उपमानोपमेयार्थरहितानां दरिद्िणाम् । असमत्सदशः कोभ्पि दरिद्री न 
प्रवर्तते यस्योपमाने दीयते । अस्मत्पदृशा उपमेया वयमेवे वतांमहे ! कैः कभोजनेः । 
तृप्तानां दीदिविभी रोदः । करथंमूतैदीदिविभिः। अतिदी्धैविशदच्छविभिः कामिनीज- 
नकराक्षैरिव नवयोवनघीजनापाद्दरैनैरिव । यथा कामिनीजनकटाक्षा अतिदीधवि- 

शदच्छवयो भवन्ति । पुनश्च कैः मोजनैः। तृप्तानां सुमेदालिभिः कृत्वा । कथंभूतैः सुपेः 
काञ्चनच्छायापल्ययः कनककान्तितिरस्कारकेः । पुनः कथंभूतैः । सरोष्मभिः उष्णत्व- 

सहितः ¦ कैरिव । विरदिणीहदयैरिव विप्रलब्धखीजीवस्थामैरिव । यथा विरहिणीनां 
मरेवियोगिनीनां स्रीणां हृदयानि सोष्माणि भवन्ति सुवर्णवर्णाश्च भवन्ति गोरवर्णत्वात् । 
पुनश्च कैः कत्वा । वत्सलवत्सलानां राज्यः प्रचुरे: जन्यैभृतेः । क्थमूतेराज्यैः । तत्राज्ञ- 
द्पियपरिमलः ततप्रान्नखिना नासिकात्रलिना पेयः आख्वादनीयः परिमल्मो येषां 

तानि तथोक्तानि तः । करिव । कान्ताननैरिव । यथा कान्ताननानि वनितामुखानि 
नासिकान्नल्यियपरिमलानि भवन्ति । पुनश्च केः कृत्वा । वत्सलवत्सलानां तथा 
अवदरोः शाखनक्रः भक्तिसिक्तसंयुक्तवनस्पतिव्यत्रनः । कथंभूतैरवद्र: । जनितखा- 
न्तप्रीतिभिः उत्पादितहदयानन्देः । पुनः कथंभूतरवदंशेः । वहुरसवरः शुक्ततिन्ति- 
डीकविकदक्षीवमूतनाश्ननघनघनक्तारादिसंस्करतैः । कैरिव । खीकेतवरिव चरीणां धृत- 
त्वस्य: 1 यथा च्रीकतवानि नारीजनकपृटाः खान्तम्रीतिकराणि कहुरसानि च 
भवन्ति । पुनश केः कृत्वा । वत्सख्वत्सखानां खाण्डयस्तीमनविरोषैरत्रव्यस्ननः । 

कथंभूतः खाण्डवे; 1 मनोहरः हृदयानन्द्जनकः । पुनः कथभूतः । समानीतनेत्र- 
1 #। 
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मतः खाण्ड्वैः, प्रियतमाधैरैसि खादमानैरविच्छि्खिनैः पकाने, तर- 
णीपयोधरैरिव सुजाताभोगैः सन्धविधिमिर्दधिभिः, प्रणयिनीविरोकितेरि 
मधुरकान्तिमिः ज्िग्धेदु्येः, जमिनवाङ्गनासेगमेरिवातीवसवादुभिः शकरा- 
संपर्कसमासन्नैः परमान्रैः, मेहनरसरहसैखि सरवाङ्गीणसंतापहारिमिष॑नसा- 
रपारीदन्तुरर्वरिप्रैः, आकण्टमानयनमारिखमाशिखा््ं च प्रतिदिवसं 
दराद्रादशवासरान्वत्सर्वस्सलानामेवंविधस्य च तमिक्चायां ग्ररीतप्रदीपस्ये- 
वोतकोरश्रीशिखाप्रकाशप्ररान्तयथाथेद नस्य स्वभावादेव तुन्दपरिष्रूनसख 
लोकस्य रोकापनुदसंपदां भवादश्ानामेवायं तुन्दोऽमन्दिमानमास्कन्दति । 
अस्मादस्चां तु देवप्रपादादपमानोपमेयाथैरहितानां कथं नामायं पिचण्डः 
स्फ़ायताम्' इत्याखुखप। 

नासारसनानन्दभवैः समानीत उत्पादितो नेत्राणां नास्तानां प्राणानां रसनानां 
निहानामानन्द्भावो यैः ते तथा तैः । कैरिव । रसिकाविखमैरिव नर्तकीनां लोच- 
नचेष्टितैरिव । यथा लासिकाविलासा ने्रादीनां मनोहरा भवन्ति । पुनः केः कृत्वा । 
पक्राननैः खादमानः रोचमानैः रचि कुर्वद्धिः । कथंभूतेः पक्ताननेः । अविच्छिन्नखितन्नैः परि. 
पूणपचनैः । कैरिव । प्रियतमाधरैरिव वहमल्नीदन्तच्छदैरिव । यथा प्रियतमाधराः खा. 
दमाना रोचिष्णवो भवन्ति । पुनः कैः कृत्वा ! दधिभिः नवनीतहेतुभिः सुजाताभोगैः 
सुनिष्पन्नविस्तारेः । कथंभूतैः दधिभिः। सन्धविधिभिः काटिन्यविधानैः । कैरिव । तरणी- 
पयोधैरिव नवयोवनघरीस्तनेरिव । यथा तरुणीनां पयोधराः सुजाताभोगाः सनव्धविध- 
यश्व भवन्ति । पुनः ककः कृतवा । दुग्धेसोधयेः । कथमूतैदुग्यैः । मधुरकान्तिमिः भ्रियते- 
जोभिः जुङ्कवणैः । पीतादिव्णैरहितैरिदर्थः । कैरिव । प्रभयिनीविलोक्रितैरिव हवती. 
वनिताकाक्षावलोकितेरिव । यथा प्रणयिनीविस्येकितानि खादूनि प्रियाणि च 
भवन्ति । पुनश्च कैः क्रत्वा । परमान्नैः क्षीराननैः । पायसैरिति यावत् । कथमूतैः 
परमातनैः। अतीवखादुभिः अतिशयेन मिष्टः । पुनः कथभूतैः । शकरासंपर्कसमासननैः 
रकैरायाः संपकों मिश्रणः समासन्नः प्रल्यासन्नो येषां तानि राकैरासंपर्कसमासन्नानि 
तैः । कैरिव । अभिनवाङ्गनासंगमैरिव नूतनपरिणीतवनितासंयोगेरिव । यथा अभिनवा- 

ङनासंगमा अतीव खादवो भवन्ति । पुनः कैः कृत्वा । वारिपूरैजलप्रवादैः ! कर्थभूतः 
वारिपः 1 सर्वाह्गीणसंतापहारिभिः सर्वरायीरपरितापस्फोरकैः। पुनः कथेमूततैः । घन- 
सारपारीदन्तुरैः कपूरपाटिक्ाचमत्कारिभिः कैरिव । मेदह्नरघरहसरिव सुरतरसगो- 

प्यतक्त्वैरिव । यथा मेहनरसरहसानि दरवोद्गीणसंतापहारीणि भवन्ति । श्रायेणो- 
पमार्क्रारः ॥ 
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पुनः सपरिहासमेनमहमेवमवोचम्--अयि हुकाधिपते, क्षिमय क्च- 
नापि हस्तखप्तयोगोऽभूत् ॥ "चतुःसमुद्रमुदराङ्ितमेदिनीपखिृढ, बाढम् ॥' 
कथय कथय । देव, श्रूयताम् । िपुरुषोहिखितकमण्डटकम्बुकलावत्फ- 
लकनामावरीप्रशसत, स्ति खस्वस्यामेव पुरि प्रकृतिपरषस्येश्वरवर्तैिवा- 
कीर्तना, स्व्षियो बलाहकस्य संवाहकस्य, भेधुनिकः सव्रकस्यासरकस्य, 

स्वकीयेन च यश्चा देवादपि त्रिचतुरैरङ्टेरूषरिवतैमानः, तथा दि-- 
मितेपचानामम्रेस्रः, किंपचानां प्रथमगण्यः, कौकटानासुदाह्रणमूमिः, कद- 

पुनः पुनरपि भूयोऽपि सपरिहासं सवकेपनं (£) राद्धनकं प्रति अहं यशोधर. 
महाराजः एवमसुना प्रकारेण अवोचं उवाच । एवं केथमिति चेत् । जि अहो हुल- 

धिपते मेषाधिपते मारवा, किमद्य अदय दिने क्चनापि करस्िधिदपि स्थाने दस्त- 
मुखस॑योगोऽमूत् करवकमेलापको बभूव । शङ्खनको बरुते--हे चतुःससुद्रसुद्रद्ितमेदि- 
नीपरिषड हे मासमुद्रान्त्श्वीपते बाढमतिशयेनाभूत् । यशोधरो व्रृते--क कहे 
रङ्खनक, भोजनमम्त् कथय कथय व्ह ब्रूहि । शङ्गनको ब्रूते-हे देव हे राजन्, श्रयतां 
तया आक्र्यताम् । हे चिपुरुषोषिखितकमण्डलुक्रम्बुकलावत्फलकनामावरी प्रशस्ते 
त्रिभिः पुरपः ब्रह्मविष्णुद्रुषिखिता उत्कीरिता यथासंख्यं ब्रह्मणा निजकमण्डटफ- 
ल्के रौचोपक्ररणोपरि विष्णुना कम्बुफलके निजपाञ्जन्यनामशङ्खोपरि रेण निज- 

कृलावत्फलके निजटलाटस्थितारधचन्द्रफलके पदचिकायां नामावत्या अद्गनसमृहेख प्र 
दासिः प्रसिद्धियस्य स तथा तख संबोधनं हे तथोक्त । खच्िति वाक्यार्ठकारे । असया- 

मेव पुरि अस्मिमेवोस्नयनीपत्तने क्रदि ज्रकनामधेयो असि वतेते। स मां किमपि अ- 
पूं अनिर्वचनीय अचूमुजत् भोजयामास । कथंभूतः किलिञ्जकनामधेयः । प्रकृतिपुरुष 
शिल्पिनस्य ईश्ररवर्तेः दृश्वरेषु वर्तति श्वरवतिनामधेयस्य दिवाकीर्तिनापितस्य 
चाण्डालसय वा नक्ता दुहितुः पुत्रः । दाहित्र इयर्थः । वलाहकसखय वद्महृकनामभेयस् 

संवाहकसय अदमर्दश्य खखीयो भागिनेयः । पुनः कथंभूतः । सवरकस्य सवरकनामपे- 

यस्य आस्तरकसख राय्यापाटकस्य मधुनिकः इयाः । स विः कुर्वाणः किचिञ्चकः । खक 

येन निजेन यदसा पुण्वगुणाञुकीतनन द्वादपि श्रीयशोधरमदाराजादपि चरिचतुरः 
वरिभिश्वतर्भिवा अद्ुररपरिवर्तमानः । चकार उक्तसमुच्चयार्थः । तथा हिं तदेव निरप- 

यति--असं। किटित्नकनामघ्रयः अग्रसरः त्वमिव अग्रणी्वेतवे । प्रं केपाम् । मितंपचानां 
कृपणानाम् । पुनः कथंभूतः । प्रथमगण्यः पूर्वगणएरनीयः । परं केषाम् । किंपचानां किमपि 
यद्रा पचन्तीति किंपचास्तपाम्। पुनः कथंभूतः । उदाहरणमूमिः त्वमिव टृष्टान्तस्थानम्। 

परं केप्राम् ! कीटकानां निधरनानाम् । पुनः कथंभूतः । घुरिवर्णनीयः त्वमिव मुख्यतय। 
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याणां धुिवर्णनीयः, रिखामणिर्ञोमानाम्, भोजनावसानानन्तरमादेयना- 
मा, संप्रति च परमरमारमणीकामिनः खामिनः प्रसादभूमिः, दाक्षिणाददेर- 
जन्मनो जङ्काचारििनामकसख विश्वावसीः प्रतिहस्तः किटिञ्चकनामधेयो 
देवेन कृतसंकेत इवापरकरष्णमुखमक्षिकारुण्डमण्डरीप्रतिमतुषपरुषपाषाणा- 

कीणविवर्णविसतीणजीणयावनाडोदनादिप्रारम्भम्, अतिपूतिपदषितविरसा- 
रसान्द्रोत्तरारम्भम्, उन्दरमूत्रमितकुथितातस्यतेरुधारावपातप्रायम्, अस- 
मस्तसिद्धर्वारुकोपद॑सनिकायम्, सधैरद्भारावूफरुफारिग्रकारम्, दंषत्वि- 

वर्णनीयः । परं केषाम् । कदर्याणां मलिनिवच्राणाम् । उक्तं च--कद्यहीनकीनार- 
किंपचानपितपचाः । केपणः क्षकः क्षुद्रः दीना एकार्थवाचकाः ॥ अचर प्रस्तावे 

अयं शरोकः--^टटतरनिबद्धमष्टः कोषनिषण्णसख सहजमलिनस्य । कृपणस्य कपाणद्य च 

ग्रायेणाकारतो मेदः ॥ ̀ श्िखामणिः िरोरलम्। परं केषाम् । सोमानां डन्धानाम्। पुनः 
, कथमूतः किलिज्ञकनामधेयः । मोजनावसानानन्तरं भुक्तेरनन्तरं आदेयनामा मरह्याभि- 
धानः । अस्य नाम मोजनापूतै न गृह्यते मोजनान्तरायो भवतीति भावः । संप्रति च इदानीं 
च खामिनः प्रसादभूमिः तव कारुण्यस्थानं वर्तते । कथंभूतख खामिनः । परमरमार- 
मणीकामिनः परमरमा साग्राज्यलक्ष्मीः सेच रमणी वछभल्नी । सर्वैविषयसोख्यप्रदायि- 
कत्वात् । तस्याः कामो ऽभिलषो विधते यस स तथोक्तस्तख । कथंभूतः किदिज्ञकनामये- 
यः। दाक्षिणादययदेजन्मनः कणौरदेदोद्धवख जद्वाचारिकनामकख चारपुरुषभ्रधानख वि- 
श्वावसोः विश्वावसुनामधेय ख प्रतिदस्तः द्वींसमानः। किमपि मां अवचू जत् भोजयामास । 
किंवत् भोजयामास । देवेन भवता कृतसंकेत इव शिक्षित इवे । कथंभूतं किमपि । अपर 
ष्णयुखमक्षिकासुण्डमण्डटीप्रतिमहुषपरुषपाषाणाकीर्णे विवर्णविदशीणेजीणेयावनालेदनादि. 
ग्रारम्भम् अपरा अनीददा याः कृष्णसुखमक्षिकाः काल्वक्र पुत्तठिकास्तासां मुण्डमण्डल्यः 

शिरोवयवाः तत्प्रतिसं ततसदश्चं तुषधौन्यत्वग्भिः परुषे करकैरं पष्राणाकीधं दन्तमज्ञ- 
नककरव्याप्तं विवर्णं मलिनं विदीणे शतखण्डीभूतं जीर्भं चिरकाटोषितं यत् यावना- 
कदनं षड्धान्यभक्तं आदौ प्रथमतः प्रारम्भो यख भोजनस्य तत्तथोक्तम् । पुनः 
क्थभूतम्। अतिपूतिपयुषितविरसालसान्द्रोत्तरारम्भम् अतिपूतयो अतिदुगन्धाः पयषिता 

ह्यस्नदिने रद्वा ये विरस्राला राजमाषाः तेषां घान बहुलः उत्तरारम्भ उपरि परि- 
वेषणं यस्य भोजनख तत् । पुनः कथंभूतम् । उन्द्रमूत्रमितङुथितातखतैव्धा- 

रविपातग्रायम् उन्दरख मूषिक यन्मूत्रे प्रस्रावे टघुनिमित्त तेन मितं भ्रमितं कुथितं 
दुगेन्धं अतस्या इदं आतखं यत्तैरं चोपद्रः तख धाराया अवपात इषत्पातः प्रायेण 
भोजने यस्मिन् तत् तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । असमस्तसिद्धरवारुकोपदेयनिक्ायम् 
असमससिद्धानि दषत्पक्रानि मनाक् चटितानि प्रायेण कटकानि यानि रेर्वारकाभि 
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तककौरुककराच्छेदसारम्, अवारमाटूरमूककचक्रकोपक्रमम्, अमृष्टचिभ- 
दिकामक्षणमस्रमावृक्रमोपक्रमम्, अपक्ताकीयिदमनरिङ्गिणीफरविरल्वि- 
रचनम्, अगल्िचूताग्रातकपिदुमन्दकन्दरसदनम्, अनेकदिवप्तवाप्रा- 
भिताम्छखर्कविसारम्, अतीवपकोपहतबरहतीवातीकपरुसोमाजनकन्द- 
सारनकावतारम् , एरण्डफर्पखण्डुमुण्डिकाडम्बरम्, उच्छरनोद्रेहितवछ- 

करटीखण्डानि तेषां उपदरनिकायो व्यज्ञनसमूहयो यसिन् भोजने तत्तथोक्तम् । पुनः 
कृथभूतमर् । अधरद्धालाबूफलफाचिप्रकारम् अ्धरद्वानि करटानि यानि अल्प्वूफलानि 

तुवहुफलानि तेषां फाक्यः खण्डानि तेषां प्रकाराः अनेकमेदा यस्िन् भोजने तत्तथो- 
तम् । पुनः कर्थमृतम् । ईषत्िचकर्कारककंशच्छेदसारम् ईषन्मनाक्् खिन्ना अधैरद्रा ये 
कर्काणां कटिङ्फखानां कर्कशाः कठिना ये छेदाः खण्डानि तैः सारं मनोहरम् । पुनः 

कथंभूतम् । अवालमाद्टरमूरकचक्रको पक्रमम् अवास्रनिं वृहन्ति यानि मालूराणि विल्व- 

फलानि नूखकानि च चक्तकरानि च खंटाट्पत्रशाकविशेष तेपामुपक्रमः ज्ञालवारम्भो 
यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथभूतम् । अग्रष्टचिभदिक्राभक्षणभसभावक्रमोपकमम् अभ्रष्यानि 

ईषत् साक्षादभिपक्रानि यानि विभ॑टिकानि किंचरिकास्तेषां भक्षणेन चर्वणेन भभो 
नष्टो भावकमो ऽरुचिक्रभोपकरमं यस्मिन् तत्तथोक्तम् । पुनः कथमूतम्। अपक्रारकाभिद्- 
मनरिङ्खिणीफलाविरल्विरचनम् अपक्तानि अनिसिद्धानिं अकाणि अकफलानि अभि- 

दमनानि क्षुद्धिनाराकानि रिङ्गिणीफलानि कण्टकारिकाफलखनि तेषां अविरल प्रचुरत- 

रवितरणं तस विरचना यस्मिन् मोजने तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । अगस्िचूताम्रा- 
तकपिचुमन्द्कन्दलसदनम् अगसिश्च अगस्तिक्रक्षः चत्व आग्रवरक्षः आम्रातक 
कपिप्रियत्रक्षः । उक्तं च धन्वन्तरिनिवण्टे--'आम्रातकः पीतनकः कपिचूतोऽम्ख्वा- 
रकः । श्रद्ध कपिरसोऽन्यश्च तनुक्षीरः कपिप्रियः ॥` पिचुमन्दश्च निम्बतरस्तेवां क 

न्दखनां खण्डानां सदनं स्यानम् । पुनः कथंभूतम् ¦ अनेकदिवसवासार्थिताम्ल्खरकयि- 
सारम् 1 अनेक्रदिवसवासं वहुदिवसोषितं वहु दिवसस्ितं अधितं याचयित्वा नीतं यत् 

आम्ल्खल्कं दन्दशटरय्धाविद्ेपस्तसयय विस्तारः प्राचुयं यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः क- 
थ॑मूनम् । अतीवपाकोपदहतवहतीवातकफलसो भाजनकन्दसालनकावतारम् अतीव अ 
तिरयेन पाक्रोपहता पक्वा या वृहृती क्ुद्रवातकी वाता चब्रन्ताकें तेषां फलनि । 
उक्तं च--शरन्ताक कोमरं पथ्यं कोलं कोमटं विषम्।" सोमाजनश रिघवरक्षः कन्दश्च 
उद्गलिका तेषां सालनकानां अवतारः परिवेषणं यस्मिन् भोजने तत्तथोक्तम् । पुनः 
कथंभूतम् । पएरण्डफर्पकाण्डुमुण्डिकाडम्बरम् । पुनः कर्थभूतम् । उच्छरनोद्रेहित्- 

वद्कररालककोङुन्दोडमरम् उच्छरनोद्रेिताः स्थखभूताः खपथुग्रा्ताः इद्रेष्टिता उत्क- 

म्पिता ये वका निष्पावकास्ता्शां ये रार्क्राः कङ्रवेः कोढुन्दानि च अण्डराणि 
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करारुककोकुन्दोडमरम्, अनस्पराजिकावजितावन्तिसोमावसानम् , समा- 

लिकसमक्षारपानीयपानम्। न किमपि मामवूसुजन चाश्चनाया उपशचान्तिर्मना- 
गप्यवापम् । कैवलं तख वच्चितदृष्िपातया स्ववासिन्या परिविष्टो मूढा- 
टीवरारोत्करकटुरकारशेयविरिष्टः स्ेपाच्रीणः इयामाकभक्तः प्राण- 

[ऋज भका क 

त्राणमकार्पीदिति च क्षणमात्र॑द्रवारापानन्दितचेतस्तमखण्डक्षीणे शरणे 
किमध्युदन्तजातमापम्रच्छे | 

सर्वचेतोगतानथानद्रषं येषां कुतूहलम् । 
ते भवन्तु परं चरिश्क्षुष्मन्तः क्ितीश्वराः ॥ ११६ ॥ 
चारसचारतो येषां नाध्यक्षा स्वपरखितिः। 

नियुक्तारातिसंपातात्तेषां नार्थो न चाप्तवः॥ ११७ ॥ 

तैरुडमरं उत्कटम् । पुनः कथंभूतम् । अनल्पराजिकावजितावन्तिसोमावसानम् 
अनल्पा प्रचुरा या राजिका आयु तया आवृजितं सिधितं यत् अवन्तिसोमं काञ्ञिकं 
तत् अवसाने अन्ते यत्र तत्तथोक्तम् पुनः कथंभूतम् । समाघटिङसमक्षारपानीयपानम् 
समा स्वणाक्षरस्स्याः सल्िलिस्मं उदकसदहशं यत् क्षारे पानीयं तस पानं यत्र तत्त- 
थोक्तम् । हे राजन्, न च नैव भशनाया बुभुक्षाया उपश्ान्तिर्विनाशे मनागपि सो- 
कमपि अवापं न प्राप्तवानहम् । केवरं स्वणजीरकादिसंयोगरहितं तस्य किटिज्ञकना- 

मघेयस्य वद्धितदृ्िपातया दृष्टिपातं वज्चयित्वा खवासिन्या वधरूत्पाय्या परिविष्ट परिवै- 
षितो मुक्तः इयामाकमक्तः मम प्राणत्राणं प्राणरक्षणं षड्धान्यकूरः अकार्षीत् चकार । 
कथंभूतः स्यामाकभक्तः । मूलाटीवरायोत्कटकट्ुककाललेयविचिष्टः मूलटी दधिमूलं व- 
राटोतकटे कन्द्प॑सदशं कटू रं) आम्बाधिकं काटशेयं तक्रं तेन विरिषटः संयुक्तः । पुनः 
कथमूतः । सर्वपात्रीणः कौलदियोग्यः । इति च अनेन प्रकारेण क्षणमात्रं सुहूतं द्वा- 
लापानन्दितचेतो गृहम् द्रवाखयेनंर्मवचनैरानन्दितचेताः हृष्टमनाः तं शाङ्खनकं अख- 
ण्डक्षीणे जनद्रयाधारे एकान्ते दारणे गृहे किमपि विवक्षितं उदन्तजातं वाततीसमूहं 

आपप्रच्छे आप्ष्टवानहम् । 

सचेत इत्यादि । येषां टृपाणां सर्वचेतोगतान् सर्वेषां हदयशितान् अन् 
कायौणि दष्टं अवलोकितुं कुतूदठं कतुकं वर्तते । क्षितीश्वरास्ते राजानः परं 
निशयेन चारेथरेशक्षुमन्तो लोचनवन्तो भवन्तु संजायन्तु । जालयलंकारः ॥ 

सारसंचारत इत्यादि । येषां शरप्नाणां चारसंचारत हैरिकपुरुषप्रयोगतः खप- 
परस्थितिः अध्यक्षा प्रक्षा न मवति तेषां राज्ञां नियुक्तारातिसंपातात् नियुक्तानां 
नियोगिनां दण्डाधिपतीनां अरातीनां शत्रणां च संपातात् आगमनात् न अथौ 
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कदाचि्तरतलीकृतसकलसचिवचेतःकूटकपर कापरिक, यः खलु 
मया ततरान्वयागतप्रजाप्रणये जनपदविषये सवैद्धिसमद्धोऽपि वतप्रभिताश- 
यतया चिविधास्वपि सखीषु महपििवासंजातसरशरशरव्यहृदयः, संसार- 
तिमिरावसरवेशोऽपि न मनागपि प्रमारेपीमणिरिव संपन्नमलिनामिनि- 
वेदाः, पयःपातोच्छरसितस महीतस्य गर्भिणीजटरसमलादतिकारुणिक- 
तयाङ्ष्ठमाीमपि धरित्रीं न कषयति, महाक्रृपाटतया सत्वसंमईमयेन 

लक्ष्मीनं मवति न च अस्तवः न च प्राणा मवन्ति | निर्धनाः सन्तो भ्रियन्त इदयर्थः । 
जाटल्कारः ॥ 

कदाचित् कसिथिद्वसरे अस्मात् कापटिकात् शङ्कनकात् इदं वक्ष्यमाणल- 

क्षणं अधरोषं अशुश्रुवम् 1 कथंभूतात् कापरिकात् । इयमुना प्रकारेण सादरमाप्र्टात् 
आद्रसहितं यथा भवयेवं अनुयुक्तात् । इतीति किम् हे करतटीकृतसकरुसचिव- 
चेतःकूटकप्रट, करतटीक्रृतः करतलमलकावधिज्ञातः सकट समग्रं सचिवस्य मन्त्रिणः 
चेतसो मनसः कूटो असलयः कपटः पाखण्डो येन स तथोक्तः । हे कापटिक हे शष्घ- 

नक, यः सचिवो मन्न । खट् निश्चयेन वाक्याठकारे वा। मया यद्योधरेण तत्र जनप- 
दविषये देशमध्ये नियुक्तो ऽखकृतो अधिकारी कृतः स सचिवः संप्रति इदानीं कीटर- 
स्थितिः शददाचासो वर्तते । कथंभूते जनपद विषये । अन्वयागतप्रजाप्रणये अन्वया- 
गतः कुल्ककरमणागतः प्रजाप लोकेष प्रणयो मम ले यस्मिन् जनपदविषये स तथो- 

त्तस्स्मिन् । यः सचिवो मनच्री कथंमूतः । सर्वद्विसम्द्धोऽपि परिपू्णलक्ष्मीसंयुक्तोऽपि 
त्रतम्रधिताश्चयतया तरतविनीतविचिच्रतया त्रिविधाखपि च्ीषु बाल्युवतिमध्यमवयःसु 
त्रिप्रकारास॒ घीपु महषिरिव दिगम्बर इव असंजातस्मरशरशरव्यहृदयः न संजातं 

स्रशराणां कामवाणानां रारव्यं वेध्यं हृदयं मरय स असंजातस्मरशररारव्यहृदयः । 

यथा महर्षिः सर्वद्धरणिमादिकऋद्धिसहितोऽपि सन् वरताधीनतया चीप मनो न करोति । 
पुनः कथमूतः सचिवः । संसारतिमिरावसराबेशोऽपि न मनागपि ग्रभादेपीमणि- 

रिव संपन्नमलिनाभिनिवेशः संसारसय संबन्धी यत्तिमिरं अन्धकारं देयं तख अवस- 
रख प्रस्तावसय आवेशः प्रवेयो यश स संसारतिमिरावसरावेशः संसारकृष्णावसरान्ध- 
कारोऽपि सन् प्रथमयोवनत्वात् मनागपि स्तोकमपि संपत्नमटिनाभिनिवेशो न वर्ततं 
संप्राप्तमछिनाभिप्रायो न वर्तते । क इव । प्रभाकलेपीमणिरिव वृहज्योतिरलमिव । यः 
सचिवः अद्ष्टमा्रीमपि एकाङ्कलग्रमाणामपि धरित्रीं भूमि न कषयति न खेटयति । 

क्या । अतिकारुणिकतया यतोऽयं अतिदयाट्व्तते । कस्माद्धरित्रीं न कषयति । पयः- 

पातोच्छुतितस्य जल्वर्षणोह्ासितख महीतलख मभिणीजटरसमतवात् यथा गर्भिणी- 
जठरं वीजपातेन उच्छरसितं भवति ¦ यः सचिवः सहाकृपाटतया सरसकारुणिकतयां 
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पदात्पदमपि अमन्भवि इव नादत्ते दारवं पादपर्राणम्, एकान्ततः 

परमपदस्पृहयाट्ुतया खेरकथास्वपि कर्मन्दीव न तृप्यति विषविषमोष्ेखेषु 
विषयघुखेषु, सदेव शुचिरिव ब्रह्मचारी तथापि टोकव्यवहारप्रतिपारनार्भ 
देवोपासनायामपि समाष्टुत्य वैखानस इव जपति जलजन्तद्रेजनजनितक- 
स्मषप्रघर्षणायाघमर्मणतत्रानमत्रान् । आस्तां तावदङ्ुभस्य दशनं स्पदोनं च, 

किंतु मनसाप्यस्य पराम शंसितवत दव प्रतयादिरापयाशम्। जसहपवृत्तसङ्गेषु 
हङ्धेषु फो नाम नराणां लारनायाग्रह इव्याकरय्य पवैरसेष्वपि दिवसेषु 

सत्त्वसेमर्दभयेन प्राणिनां चम्पनभयात्पदात् पदमपि भ्रमन् एकपदमाच्रमपि भूम्युपरि 

भ्रमन् दारवं कषमय पादपरित्राणं पादुकां नादत्ते न गृह्णाति । कं इव । भवि इवे 
महामुनिरिव । यथा दयायुनिः काषटपादन्राणं न गृहति । यः सचिवः एकान्ततः 

सर्वथा प्रकारेण परमपदस्परहयाङ्तया मोक्षाभिखाघुकतया खेरकथाखपि खेच्छावात्ता- 

खपि विषविषमेष्टेखेषु न त्रप्यति नाभिरुषति । कर्थमूतेषु । विषयसुखेष्रु विषविषमेष्टै- 
लेषु॑विषवद्धालाहट्वत् विषमः कूरतरः प्राणापहारकः उदटेखो अग्रं येषां तानि तेषु । 

क् इव तृप्यति । कर्मन्दीवे तपखीव । यथा कर्मन्दी विषयसुखेषु न त्रप्यति । यः सचिवः 
सदेव सर्वकारं डचिरिव अभिरिव व्रह्मचारी वतैते यद्यप्येवं ब्रह्मचारी सदा शुचिः 
तथापि लोकव्यवहारप्रतिपाखनाथं लोकानां व्यवहारः अल्लातो देवान् न प्रपूनयेदिति 
वतते तख प्रतिपालनाथं देवोपास्ननायामपि देवपूजनार्थमपि समाप्रुय सदुष्णजलेन 
लानं कृत्वा जल्जन्तूद्ररूजनजनितकल्मषभ्रघषेणाय जलस्य संबन्धिनो ये जन्तवः 
पूतरादयः ग्राणिनस्तेषासुद्रेजनेन वाधाकरणेन जनितसुत्पादितं यत् कव्मषं पापं 

तख प्रघर्षणाय शान्यथं अषमषेणतच्रान् पापोपशमसंप्रदायान् मन्रान् गुप्तभाषणान् 
जपति परावतेयति । क इव । वैखानस इव । यथा वैखानसः दण्डयक्ष्मान् वा सनच्रान् 
जपति । यः सचिवः करं करोति । आस्तां तावत् तत्तावत्तिष्रतु यत् अभस 
मद्मांसचर्मचाण्डालदेददोनमवलोकनं स्पदोनं च आभेटनम्, किंतु मनसापि चित्तेनापि 
अस्य अञ्चुभख पराम संकत्पेऽपि आशं भोजनं परलयादिशति निराकरोति अन्तरायं 
विधत्ते । क इव् । चंपितव्रत इव दिगम्बरे इव । यथा महात्रतदिगम्बरः ददनस्पर्चनसं- 
कत्पान्तरायान् करोति । उक्तं च--“मांसरक्ताप्र॑चमौसििपूयददोनतस्दयजेत् । मता- 
्गिवीक्षणादन्तं प्रल्याल्यातान्न सेवनात् ॥ मातङ्गश्चपचादीनां ददने तद्चशश्रुतौ । 
मोजनं परिदतव्यं मलमूत्रादिदरने ॥* पुनश्च यः सचिवः क्रं करोति । असह- 
्रवृत्तसङ्गेषु मरणे सति साद्ध अनागमनरीट्ेषु हि निधितं अद्गषु शरीरेषु को नाम 
कथित् नराणां सल्नाय पोषणाय आग्रह् आक्षेप इतीददमाकल्य्य सम्यगिविचाय 

पवैरसे (दिवसे)पि दीपोत्सवादिदिवसेषु शाकसुषटेः शाकमान्नकवलात् यवुष्टेवा यवो- 
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सुमुखि न शकमसुष्टेयवमुषटेवोपरमादरत्याहारम्। ईषदप्यश्ुममन्य्ोखा- 
माः त्थ ज (> र न. त [प ~ दितमालन्यु्तवीजमिव जन्मान्तरे इतशः फकतीति दयाटमावादुरितमी- 

9 वा त + र्म व् (र [क रमावाच्च न दलं फङं वा योगीव स्वयमवचिनोति वनस्पतीन् । परोपरो- 
धादनुभर्वेश्च तन्न पतङ्गपावकस्पदपूतमनुभवति । न केवरं मयि चिरपरिच- 
योदन्वदसीमेहनिश्रत्वाल्युहदिव वृत्तविद्राकारमपि राज्यभारमूरीङृतवा- 
नू । नारम्पटमनस्कारोऽ्तीह कथिद्विपधिदप्यधिगताधिकाये नर इति 
व्यभिचारयितुमिव कुरलाशयतया च घटद्रतेनापि साति बिन्दुनापि न 

(क मत्व् धमं ¢ मः च. सू टै म् ५ 

स्पर्यत इति मत्वा धर्ममूरतान्महाकुरप्रसूतेम॑हामागपदपरादुमूते धर्मस- 

दनकवखात् वा अपरे अन्यं आहारं मोदकादिकं न आहरति न भुङ्के । क इवं। 

मुसुश्चरिव भोक्त मिच्छसुंनिरिव । यथा सुसुश्ठः चाकमाव्रान्नात् अपरं क्षिग्धमाहार 
नाहरति । पुनश्च यः सचिवः किं करोति! दरं फं वा खयमात्मना वनस्पतीन् 
न अवचिनोति ग्रृ्ठाति वनस्पतीनां दलं फं खयमेव न चुण्टति । "्याल्लार्षा दुहिच्छि- 
त्िप्रच्छिरधिश्रसारिजनीवद्ज्यदण्डग्रहकूप्मानयिमुषर पायाद्वो द्विटार' (१) इति 
वचनात् चिन्धातोः प्रयोगे द्विकर्मकत्वात् वनस्पतीनिति षष्ीवाधिका द्वितीया 1 
कृखात् खयं दरं फलं वा न चिनोति । इदयमुना प्रकारेण दयाटभावात् कारुणिक- 
त्वात् । न केवलं द्याट्भावात् । दुरितभीरुमावाच । इतीति करिम् । ईषदपि स्तोकमपि 
अञ्युमं दुःखं अन्यत्र अपरजीवे उत्पादितं जनितं जन्मान्तरे अन्यमवै आत्मनि ख- 
सिन् शतशः शतवारान् सदखवारान् लक्षधा कछोरिवा दुःखं फलठति । क्रिमिव । उप्त 

वीजसिव वपित्तकण इव । क इव चिनोति । योगीव ध्यानवान्मुनिरिव । पुनश्च किं 

करोति सचिवः । पयेपसयेधात् कुदुम्बायग्रहयत् तहटं फठं वा अनुभवंशधाखादयन् 
पतहृपावकस्परपूत सूयाधिवेश्वानरस्पशनपूतं पवित्रं विना नानुभवति नाखादयति । 
पुनश्च वि कृतवान् । न केवठे निष्केवटं मयि विषये चिरपरिचयोदन्वदसीमन्ञेहनिघ्रत्वात् 
चिरपरिचयेन वाटादारभ्य संगतितया उदन्वन् उत्प्यमानो योऽसी ससीमन्नेह अपय- 
न्तप्रीतिस्तस्मिचिघ्रत्वात् तत्परत्वात् पराधीनलात् सुहृदिव कटुम्बवगे इव वत्तवि- 

प्राकारमपि चारित्रान्तरायमूतिंमपि राज्यभारं ऊरीकृतवान् खीचक्रार । उक्तं च--*प- 
रतच्रः पराधीनः परवान् नाथवानपि । अधीनो नित्र आयत्तोऽखच्छन्दो गृद्यको- 
ऽप्यसो ॥ मया क्रि कृत्वा जनपदविषयस्षचिवो नियुक्तः । इति मत्वा ईदरं ज्ञात्वा 
धर्मसंवधनं विित्छुना मदाकुलग्रसूतेः उत्तमङुखप्रादुमौवसय धर्ममूरतवात् धम विना 

उत्तमङुटे प्रसूति भवति इति मत्वा । तथा यै किं मत्वा । महामागपदप्रादुभूतेः ख. 

१. शत्वाचः सटीकपुस्तच्पराटः. 
५ 
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वर्धनं विधिप्सुना, प्रजामूखतवात्कोशवृद्धेलश्रृदधेश्च प्रजापालनं चिकी पुणा, 

प्रङृतिमूरुलादसाध्यसाधनस्य परावाधावरोषनस च प्रकृतिपरसत्तिसुलि- 

पादयिषुणा, सदुरुषमूखलादरेषदाखब्युदयत्तविरिष्टाचारप्रदृतेश्च सत्पुरु- 

पान्सेनिधृष्चणा, प्रतिपक्षापायमूरुलवादाशोत्तषख प्रतापप्रक़षख च प्रति- 

्क्षापायं समीचि्चुणा, राज्यरक्ष्मीमूरताद्विषयसुखोपसपणस्याथिजनसं- 

ममोक्षपदोत्पादसखय धर्ममूखत्वात् धर्म चिना महामागपद्प्रसूतिनं भवति इति मत्वा । 
असौ सचिवः जनपद्विषये किमथ नियुक्तः । इति ददं काय व्यभिचारयितुमिव अ- 
स्यं कारथितुमिव । इतीति किम् । इह असन् संश्चारे अङम्पटमनत्कारः निं्खोभचित्तः 
कधिद्विपश्विदपि कोऽपि विद्वानपि अधिगताधिकारः प्राप्ननियोगो नरः पुमान् नासि 
न वतैते । किं कृत्वा । सर्वमिति मला इतीति किम् । इशखाशयतया यललपरिचिततया 
धटश्चतेनापि कुम्भसदृश्ेणापि ल्लाति लानं करोति बिन्दुनापि चिन्दुप्रसुखेनापि न 
सपुस्यते । चिन्दुमाच्रजल्सापि पापंन मवतीदयर्थः। पुनश्च किं कठुमिच्छुना मया 
सचिवो नियुक्तः । प्रजपारनं चिकरीषंणा प्रजानां लोकानां पालनं रक्षणे चिकीषुंणा 
कदठुमिच्छता । कस्मात् प्रजापाटनं कतैमिच्छता कशब्द ैनवधेनख प्रजामूलतवात् 

ग्रजां विना कोशवरद्धिमै भवति इति मत्वा । पुनश्च कसमात् नियुक्तः । तच्रषृद्ेश्च सेनाघ्र- 
द्वेश प्रजापारनं विना सेन्यद्द्धिने भवति इति मत्वा । पुनश्च किं कर्तुमिच्छता मया सचिवो 
नियुक्तः । प्रकृतिप्रसत्ति उतिपादयिषुणा प्रकृतीनां पूर्वोक्ताशदशशतीनां अ्रसत्ति प्रस- 
नरतां उचिपादयिघुणा उत्पादयितुमिच्छता । कस्मात् म्रहृतीनां भ्रसच्रतोतायते । 
असाध्थसाधनसख असाध्यख विषमख दुगोदेः साधनस्य करे करणस्य भ्रकृतिमूलत्वात् 
अकति विना असाध्यं न साध्यते इति मत्वा । न केवलं असाध्यसाधनस्य किंतु 

परावाधावरोधस्य परेषां शत्रूणां आवाधा उपद्रवस्तस् अवरोधनस्य निषेधनसख प्रक 
तिमूल्त्वात् । शद्वाधानिरोधः मरकृति विना न भवतीति भावः । पुनश्च किं कतुमि- 
च्छता सया सचिवो नियुक्तः । सल्पुरुषान् संजिचृक्षुणा संप्रहीतुमिच्छता । सल्पुरुषसं- 
महणेच्छापि कस्मात् । अशेषराचव्युत्पत्तेः सकलज्चाछ्रपरिज्ञानार्थस विरिष्टाचारप्रहृततेष 
सदाचारस्वतेनख च सत्पुरषमूलख्तवात् सकलशाघ्व्युतपत्तिविंरिष्टाचारप्व्तिश्च सुर 
धान् विना न भवतीति कारणात् । पुनश्च किं कठैमिच्छता मया सचिवो नियुक्तः । 
तिपक्षापायं दघ्रुविनाशं समीचिश्चणा समीक्षिठुमिच्छता । प्रतिपक्षापायसमीक्षणेच्छापि 
कसमात् । आश्ञोक्कषेख म्तापग्कृ्टतायाश्च प्रतिपक्षापायमूलत्वात् च शत्रूणां विनाशं 
विना आन्नाविरिष्टः अतापप्रकषश्च न भप्रति । पुनश्च किं कर्ठुमिच्छता मया सचिवो 
नियुक्तः । राज्यलक्ष्मीं उद्िलसचिषुणा राज्यलक्ष्मीं उष्टासथितुमिच्छता । राज्यल्क्यु्ट- 
सेच्छपि कस्मात् । विषयदुखोपसपैणस विषयसौख्यप्वर्तनस्य अर्थिजनसंतर्षैणस्य च 
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तर्पणस् च राज्यरक्ष्मीमुहिरापयिषुणा च, आत्मोचितानुचरचम्य॒क्तो नि- 
युक्तः प्रज्ञाप्रभावतिरसकृतवारस्पत्यः पमरोदाराभिधानोऽमाल्यः स कीरस- 

स्थितिः संप्रतीति सादरमप्रष्टादसादिदमश्रोषम् । तथा हि--कापरिकः 
प्राह--द्देव, यथायथं कथयामि } कि तु तद्रा तौवातूरीव्यतिकरादेवस्या- 
पयुपरि क्रिचिहूरपवादरजः प्रसरिप्यति } यतः-- 

पूज्यमजं श्रियः सङ्गाज्येष्ठायाश्च न कैरवम् । 
प्रायो जनेऽन्यसंसगद्धुणिता दोषितापि च ॥ ११८ ॥ 

५ 
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स मतुरेव दोषोऽयं खच्छन्दं यद्विक्रुवते । 
सात्मातिरिक्तमावेन दारा इव नियोगिनः ॥ ११९ ॥ 

याचकजनभ्रीणनख च राज्यलकष्मीमूरत्वात् विषयसुखं अर्थिजनतपैणं च राज्यलक्ष्मी 

बिना न भवति। कथंभूतो नियुक्तः । आत्मोचिताजुचरचमूयुक्तः एतदोग्यकिंकरसेनास- 

मेतः । अपरं कथभूतः । प्र्ञाप्रमावतिरस्कृतवारैस्पलयः ्रजञाप्रमावेण मलयतिशयेन 

तिरस्छृतो नभस्तो वाैस्पदयः वृहस्पवीनां गुरूणां समूद येन स तथोक्तः । यावन्तः 

पुरपरतयो वर्वन्ते तेपां प्रत्येक वृहस्पतिनामा सचिवो वर्तते एव । पुनः करथमूतः । पाम- 

रोदाराभिधानः पामराणां हालिकानां उदारो इृदयेष्टस्तेषां पीडाया जआकारकत्वात् 

पामसेदार इति अभिधानं नाम यख स तथोक्तः । तथाहि तदेव निरूपयति--किमशेषं 

कापटिकः ाद्धनकः प्राह व्रते 1 करं वृते । देव, यथायथं तथो क्तं कथयामि अवन्धं रचयामि । 

कितु कि तर्हितद्रातावातूटीव्यतिकरात् तस्य मन््रिणो वाता समाचारः सेव वातूी वात- 

मण्डली तसया व्यतिकरः प्रचट्रकसतस्मात् तद्रातीवातूषीव्यतिकरात् देवस्यापि भवत 

उपरि मस्तके किचित् मनाग् दुरपवाद्रजः अपकीर्तिधूटी प्रसरिष्यति व्याप्ति । 

कसमात् म्र(त)दुपरि दुरपवादरजः प्रसरिष्यतीति चेत्--यतः यस्मात् कारणात् । 

पूज्यमिल्यादि । धियो रकषमयाः सङ्गात् ससगौत् अञ्जं कम पूजय भवति । ज्ये. 

रायाः देवताविरोषस सद्रात् संसगौत् रवं कुमुदं श्रेतोत्पङं पूयं न भवतिं । युक्तो- 

ऽयमर्थः--जने लोके प्रायो वाह्येन अन्यसंसगौत् संगतिविशेषात् गुणिनां गुणि 

दोपिणां दोपित्वं च भवति । दृष्टान्ताटेकारः ॥! 

स भर्लुरित्यादि । हे देव दे राजन् , सोऽयं दोषः भर्तुरेव राज्ञ एव वर्तते । स 

कः । चत् नियोगिनः खच्छन्दं विकुर्वते विक्रियां भजन्ति ! केन कृत्वा विदुवैते 1 मत्मा- 

तिरिक्तभायेन आत्मनः अधिकत्वेन। अभिमानेनेदयर्थः । क दव । दारा इव कलत्रमिव । 



४१२ काव्यमाख । 

खयं विषमरूपोऽपि संघातः कारयकृद्धवेत् । 
अधिष्ठातुः प्रयज्लेन यथा दस्तोऽसमाङ्गङिः ॥ १२० ॥ 

देव, देवस खभावत एव कृव्याणाचारत्वादमायव्यवहारस्वाच्चासमनीव 
दुरासन्यपि जने निरञ्जनसंभावनं मनः | यतः-- 

आत्मनीव परत्रापि प्रायः संभावना जने | 
यदस्तेनादपि सतनः खदोषाद्परिशङ्कते ॥ १२१ ॥ 

ततो देव, तं हतकचभ्तिं निर्विचारचेतःप्रमावं देवं च प्रति तैस्तेर्व- 
छविसृष्टज्ये0े)्टचेष्टितरविभिः कविभिः प्रायेण देवस्य पूैपक्षपातीनि छता- 
नि प्रहतवृत्तानि साधु समाकण्येताम् । तत्र तावत्तरुणीरीरविखसस-- 

यत् दाराः कलत्रं विकुर्य॑ते विकृतिं भजन्ति सोभ्य भ्ठैरेव दोषः पत्युरेव दोषः यदसौ 
पतिदरेषु अभिमानं ददाति । उषमारुकारः ॥ 

स्वयमित्यादि ! हे राजन् , संघातः समूहः खयं आत्मना विषमरूपोऽपि उन्चा- 
वचहूपोऽपि कायज्ृद्धवेत् कायैकारी सात् । केन । अधिष्ातुः म्रयत्नेन खापिनः 

सावधानतया 1 कथम् । यथा हस्त इव । क्थभूलो इस्तः ! असमाङ्कलिः असमाना अङ्क 
क्यो यस्य स तथोक्तः । टष्टान्ताल्कारः ॥ 

देवेलयादि । हे देव हे राजन्, देवस्य तव खमावत एव तिसरगेणैव कस्याणाचा- 
रतात् उुभाचारत्वात् अमायनव्यवहारत्वाच मायारहिताचारत्वाच्च आत्मनीव खस्ि- 

निव दुरात्मन्यपि जने दुराचारेऽ्पि लोके मनधित्तं निरञ्जनसंभावनं वर्तते निदोष- 
घटनं वतेते । यतः यस्मात् कारणात् । 

आ्मनीद्यादि । आत्मनीव खस्िन्निव परत्रापि परस्मिन्नपि प्रायो बाहुल्येन 
जने खोक संमावना वर्तेना । यत् यस्मात् कारणात् स्तेनश्वौरः खदोषात् अस्तेनादपि 

४ र क 

अमच्ष्णुत्वादपि परिदद्कते राङ्गां करोति विभेति ! दष्टान्ताठंकारः ॥ 

तत इद्यादि । ततस्तस्मात् कारणात् हे देव हे राजन्, तं पामरोदारसचिवं प्रति 
देवं च त्वां परति तेसतेजगत्पसिदधैः कविभिः रयेण वहूलतया देवल तव पूर्क्षपा- 
तीनि भवस्थापनोच्छेदकानि प्रहतव्रत्तानि नेष्टचरितानि (देवतानि) साधु रुचिरं यथा 
भवत्येवं सावधानतया समाकण्य॑तां श्रूयताम् । कथंभूतं सचिवम्। हतकचरितं न्ाचारम्। 

कथेमूतं देवम् । निविचारचेतःप्रभावं विचाररहितसनोमादाप्म्यम् । कथंभूते: कविभिः । 
विषष्टविषटपेष्टचेष्टितरविभिः बिद्ष्टः तिरस्कृतः विष्टपेष्ट भवनसख चेष्टिते आका- 
राप्रकारे रविः श्रीसूर्यो यैः कविभिस्ते तथोक्ता्तैः । युवन ग्रकाश्चनसूर्यरिलर्थः । तत्र 
तेषु कविषु मध्ये तावदचुक्रमेण तरुणीलीलाविलासख तरणीटीराविससनाश्नो महाक्रवेः 
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नमो दुर्मत्रिणे तसे वृपाद्विपमहाहये । 
यद्रशात्राथिसमराथ्यंलच्छायाश्चमविश्रमः ॥ १२२ ॥ 

अष्टपदा नान्दी 
यस्य शिष्टघरोच्छेदि मत्रसूत्ं विजम्भते । 
सद्पा्रपाचिने तस्मे नमो दुमत्रिचक्रिणे ॥ १२३ ॥ 

द्य च| 

ओ्वायापूर॑रूपाय तस्र दुरमत्रिणे नमः। 
अजडा अपि शोष्यन्ते येन पल्युः भियः परा ॥ १२४ ॥ 

इय च द्वादशपदा । 

कृतं मच्िणः प्रहतवत्तं तावत्समाकण्यताम् । इयं अष्टपदा नान्दी दुर्मच्रिपुराणप्रारम्मे, 
इयं अष्टपदा नान्दी मङ्गरसूत्रम् ॥ 

नम इत्यादि 1 तसमै दुरमच्चिणे पामरोदारनाश्ने घचिवाय नमः नमस्कारोऽस्तु । 
अयं नमस्कारे हास्येन वर्तते, नतु परमार्थतया । कथमूताय तस्मै । तरुपद्धिपमदहाहये 
नृप एव अद्धिपो वृक्षः लक्ष्मीफल्दायकलात् तसिन्महान्गुरुतरो अहिः सर्पैः वरपाङ्गिम- 
हाहिसतस्मे चृपाद्गिपमहाहये । यद्वशात् यत्परमावात् तच्छायाश्रमविश्रमः ठेपव्रक्षच्छाया 
आशध्रमविश्रमः स्थानविश्नामः अर्थिसंम्रा््यो नभवति याचकृजनानां सुलभो न 
भवति ॥ सूपकालकारः । अष्टपदा नान्दी ॥ 

यस्येल्ादि । तस दुर्मन्निचक्रिणे नमः नमोऽस्वु । तस्मे कस्मै । यख दुर्मन्निच- 
क्रिणः मन््रसूतरं मच्रसूचनं शां विजुम्मते परसरति । कर्थभूतं मन्रसूत्रम् । शिष्टवयोच्छे- 
दि रिष्टानां साधुखोकानां घटा श्रेणिः तामुच्छिनत्तीप्येवंसील रिष्टघटोच्छेदि । पश्च 
यथा चक्रिणः कुम्भक्रारख सूत्रं दवरकः शिष्ट निप्पादिता ये धटाः कुम्भास्तच्छेदकं 
मवति । कथमूताय तस्मे । सत्पात्रपाचिने सत्पात्ाणि सत्पुरुषान् पचति संतापयती- 
त्येवेहीकः सत्पात्रपाची तस्मै । यथा कुम्भकारः समीचीनानि पात्राणि कुम्मादीनि 

पचति अच्निमध्ये मुक्त्वा पावकमध्ये कषिप्वा पक्ानिं करोति । सूपक्राठंकारः । इयं च 

अष्टपद्य नान्दी वतेते ॥ 

म घायेल्यादि । तसे दुर्मचिणे नमः । तस्म क्थभूताय । अपू्वरूपाय अभिनवमू. 
सये ओ्वांय वडवानखय । तस्मै कस्मै । येन दुर्मच्रिणा पद्युनैरेन्द्रस्य परा उच्रष् 

प्रियो क्ष्यः अजडा अपि शोष्यन्ते पीयन्ते । वडवानलेन सजडः समुद्रः शोष्यते, 

अनेनापि उभये शोष्यते । रूपकव्यतिरेकालंकौरः ॥ इयं च द्वादशपदा नान्दी वर्त॑ते ॥ 

१, डल्योरेकयात्सजलः समुद्रः इथं 



४१४ | काञ्यमाडा । 

ततश्च- 
चश्चापञ्चजनछ्ृतिः क्षितिपतियेत्राभवन्नायकः 

पौरो भाग्यपुराणपाङितमतिमंच्री धवित्रीुतः। 
स प्रोटोक्तिवरहस्पतिश्च तरुणीरीराविरासः कविः 

तहुमत्रिदुरीहितं विजयते सुक्तोकटं नाकम् ।॥ १२९ ॥ 

मृह्धोष्ठचेष्टः क्षितिपः खमावाघ्युदुषटचेष्टः सचिवश्च यत्र | 
सभारयसापि सुमेधसोऽपि क्षेमः कुतस्तत्र म्वेजनसख ॥ १२६ ॥ 

रिष्टावासः कुतस्तत्र दुर्मश्री यत्र मूपतौ । 
सयेनेश्वयै तरो यत्र कुतस्तत्रापरे द्विजाः ॥ १२७ ॥ 

ततस्तस्मात् कारणात् । चश्चापञ्चजनाङतिरित्यादि । तनगस्पसिद्धं दुम. 
न्रिदुरीहितं दुध्मन्विदुशेश्िते सूक्तोत्कटं सूक्तैः खुवचनैरुत्करसुल्वणे नाटकं ब्रक्षणकं 
विजयते सर्वो्करेण प्रवतेते । नाटकं करिम्) यच्र नारके क्षितिपती राजा नायको ऽभवत् 
नाटकमुख्यो बभूव । कथंभूतः क्षितिपतिः । चन्चापञ्चजनाकृतिः चा तृणनिर्मितः प्च 
जनः पुरुषः चद्वापच्चजनाः। तृणनिर्मित इयर्थः । तस आकृतिराकारो यख क्षितिपतेः स 
चच्चाप्चजनाकृतिः । पौरो नगरलोकः। कथमूतः। भाग्यपुराणपालितमतिः भाग्यपुराणेन 

सवैकार्योपाजितपुराणेन पाटिता प्रतिप(र)क्षिता मतिय॑खय स तथोक्तः। मन््री कथंभूतः । 
धवित्रीसुत्तः लखोहकारीपुत्रः । तसिन्नाटके स तरुणीटीटाविरासनामा कविर्वर्तेते 
कथंभूतः कविः । प्रोढोक्तिवृहस्पतिः भ्रौढा बलवत्तरा या उक्तिः वचनरचना तस्यां 
वृहस्पतिः चावाकगुरः । समुचचयाटंकारः ॥ 

मृ्टोषटचेण्र इद्यादि । तत्र तस्मिन् र्ये जनस लोकल केम: प्रेयः कुतो 
भवेत्, न कुतोऽपि कल्याणं खात् । कथंभूतस्य जनख । छुभादरायस्यापि पुण्यपरिणाम- 
सापि आस्तां तावत्पात्तकरिनो लोकस । खमेधसोऽपि सटुदेरपि आसतां तावददधर्छोकसख 
तन्न । यत्र यरिमन् राच्ये क्षितिपो नरेन्द्रो मुष्टोष्ठचेष्टः मलिण्टसमानक्रियः । कस्मात् । 
खभावात् प्रकृलेव । यत्र यक्षिन् राज्ये सचिवश्च मन्री । कथेभूतः । स॒दुष्टचेष्टः 
अतीव दुष्टक्रियः । जातिरूपकालंकारः ॥ 

शिष्य इत्यादि । यत्र यस्मिन् भूपतौ दुर्मच्री वर्तते तत्र राजनि शिष्टावासः 
साधुलोकानां स्थितिः कुतः, न कुतोऽपि । यत्र यसिन् वृक्षे द्येनैश्वर्यं शशादननाषटयं 

न (च ५ ५ तत्र तरो अपरे द्विजाः काकचटकादयः कुतः। न कुतोऽपरीटर्थः । आगक्षेपाटंकारः ॥ 
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जानन्नपि जनो मोदादायासाय समीहते | 

यस कां न येनासि तसात्तस फरं कुतः ॥ १२८ ॥ 

पातकानां समस्तानां द्वे परे पातके स्मृते | 
एकं दुःसचिवो रजा द्वितीयं च तदाश्रयः ॥ १२९. ॥ 
दुम्रिणो नृपयुतास्युमहान्स खाभः 

प्रणिः सम मवति यन्न वियोगमावः । 
सूनाकृतो गृहपुपेल्य ससारमेयं 

जीवन्मरगो यदि निरेति तदस्य पण्यम् ॥ ११० ॥ 
कविकौमुदीचन्द्र्- 

सहिवल्यितमूढः पादपः केन सेव्यः 
श्रयति क इह शिष्टः राव्यसङ्ग तडागम् । 

जानज्ञिद्यादि । जनो लोकः जानन्नपि बेदयमानोऽपि मोहादज्ञानात् आया- 
साय व्रधादुःखाय समीहते चेष्टते । यद्य पुरुषस येन पुरुषेण कायं नासि प्रयोजने 
न वतैते तस्मात् पुरुषात् तख पुरुष अर्थिनः पुरषस फलं लभः कुतः । न कुतो- 
ऽपीदयर्थः । आक्षपारुकारः ॥ 

पातकानामिदयादिं । समस्तानां सर्वेषां पातकानां पापानां द्व पातके परे उक्ष 
स्मरते कथिते । ते के । एकं पातकं दुःसचिवो दुर्मच्री प्रवतेते, द्वितीयं पातके तदाश्रयो 
दर्मच्नीखहितो राजा । रूपकालकारः ॥ 

दुमेन्निण इत्यादि । दुर्मन्निणो दु्टमन्िसंयुक्तात् टृपटतात् राजपुत्रात् महान् 
अतिशयेन गुरः स जगस्प्रसिद्धो रभो वर्तेते । स कः! यत् प्राणैः समे वियोगभावो ने 
भवति न प्रियते । अभुमेवाथे दृष्टान्तेन द्रढयति--सूनाकरृतः खाटकिनः गृहं उपेय 
गला यदि चेत् श्रगो हरिणः निरेति निगच्छति तत् जगत्प्रतिद्धं अस्य सरग पुण्यं इभं 
करम वर्तते । कर्थभूतं सूनाछ्ृतो गृहम् । ससारमेये श्वानसंयुक्तम् । दछान्ताटकारः ॥ 

कविकौमुदीचन्द्रसय कविकौुदीचनद्रनान्नः कवेः ¶ृत्तरचना वतते । राजन् , तत् समा- 
कण्येताम्-अदहिवल्यितमरर इत्यादि । है राजन् , अहिव्यितमूलः सप॑वेष्टित- 
स्कन्धः पादपो वक्षः केन पुरुषेण सेव्यः आश्रयणीयः । अपि तुन केनापि इटयर्थः । 
दह अस्मिन् संसारे शलत्यसङ उदधी तदहं तष्ठागं सरोवरं कः पुरुषः रिष उत्तमकुलः 

पुमान् श्रयति। अपि तु न कित् ध्रयतीलर्थः । चाण्डालादितडागे शस्यं एकं अलि 
उद्भीक्रियते, तेन संकेतेन तत्तडागं चाण्डालानां त्ञायते, तज कोऽप्युत्तमो न पिबति । 



४१६ काव्यमाला 

विषकटुषितमन्धः कसय मोज्याय जातं 
कुसचिवहतभूति्भूपतिः कैरुपासयः ॥ १३१ ॥ 

अविविकमतिनपति्न्री गुणवदपु वक्रितम्रीवः । 
यत्र खढाश्च प्रबडास्तत्र कथं सजनावसरः ॥ १३१ ॥ 

विदग्धसुग्धसय- 
पङ्कजवने क््मीर्विपिने विजयो हुताशने तेजः । 
तपने च परं मण्डलमवनिपतेभेवति दःसचिवात् ॥ १६३ ॥ 
खद्धषु परं कोश्चः रेषायां तन्दुकः करे पषे । 
चतुरङ्गषु च तत्रं दुर्मत्रिणि भवति भूपस्य ॥ १३४ ॥ 

विषकटुषितं दालदख्दूषितं अन्धो भाजनं कख पुरषख भमोज्याय जायते समुत्पन्नम् । 
अपितुन कस्यापि इयर्थः । तथा न्यायेन कुसचिवहतमृतिः कुमन्निदूषितैश्रयः 
भूपतिः राजा कैः पुरुषैरुपाखः । अपि तु न कैरपि पुरषः सेवनीय इयर्थः । आक्षेपा- 
लकारः ॥ 

अविवेकमतिरित्यादि । यत्र यस्मिन् राज्ये व्रप्तिः राजा अविवेकमतिर्वि- 
चाररदहितुद्धिः । यत्र राज्ये मन्री सचिवो गुणवल्छु विहुपेषु वक्रितग्रीवः पराद्युखो भ- 
वति । यत्र राग्ये खलाः सूचकाः प्रचला बखव्रत्तरा वतैन्ते । तेत्र तस्मिन् राज्ये सजना- 
वसरः सा्ुखोकम्रस्तावः कथं केन प्रकारेण भवति । अपि तु न कथमपि मवतीदर्थः । 
आक्षेपारुकारः ॥ 

विदग्बमुग्धल्य विद्ग्धमुग्धनान्नः कवेवरत्तसवना श्रूयताम्-पद्कजयन इत्यादि । 
अवनिपतेनरेन््रय टुःसचिवात् दुर्मन्निणः सकाशात् भवति संजायते । का । लक्ष्मीः । 
कस्मिन् । पड्कजवने । कमर्वने राज्यलक्ष्मीं भवति इयर्थः । विपिने वने 
विजयो भवति । राचरुपराजयो राजनि न भवति, वीनां पक्षी क्षिणां जयो वने 

भवतीलर्थः । हुताशने तेजः अप्र प्रतापो मवति । राजनि प्रतापो न भवती- 
दर्थः । तपने श्रीपू्थे परसुक्छष्टं मण्डङं बिम्बे भवति । राजनि मण्डलं ददो न भवती- 
दर्थः । समुचयदीपकालंकारः ॥ 

खद्धष्वित्यादि । भूपख रज्ञो दुर्मन्रिणि इति किं किं मवति । खङगैपु निधिषु 
परं केवरं कोशः असिपत्रं मवति, न तु राज्ञो भाण्डागारो भवति । दोषायां आशी- 
वोदे तण्डुला अक्षताः भवन्ति, न तु राञ्चो धान्यानि संज्ञायन्ते। करे इस्ते पव अ- 
इकिरेला भवति, न तु राज्ञः पव दीपोत्वादिणु उत्सवो भवति । चतुरङ्ग यूतेषु तन्नं 
अर्थसाधनं मवति, न ठु रान्नसच्रं सेन्यं भवति । परिसंख्याटंकारः ॥ 

~---------- 

१, "विद्रु" इति भवेत्. 
+~ ~ 



९ आश्वासः) यरसिरकचस्पूकान्यम् । ४ १७ 

नीतिनेत्रस्य- 
राज्यष्द्धिसतोऽमात्यायो न कुक्षिभरिः खयम् । 

अत्ति खाल्येव चेद्धक्तं भोक्तुभुक्तिभव््कतः ॥ १३९ ॥ 
यः स्याद्भनगवद्भूपो बहिरीक्षितमोहितः । 

तं खादन्ति न रकि नाम रञ्धिका इव सेवकाः ॥ १६६ ॥ 

परैरनाधनं खस्य परेषां बाधनं खयम् । 
प्रजाप्रकृतिकोञ्चानां श्रीश्च मत्रात्फढं विदः ॥ १३७ ॥ 

कोरोद्रासी प्रजाध्वंसीं तत्रक्षोभविधायकः | 
यौ दिष्टा वििष्टाना राचुरभत्रिमिषादसो ॥ १६८ ॥ 

मानधर्नजयस्य-- 
श्रीमानथिजना्थीं प्रथ्वीशः पुरुषरलयला्थीं । 

सचिवश्च परहिंतार्थीं यदि भवति कुतः कृरिकारूः ॥ १६९. ॥ 

नीतिने् सख नीतिनेत्नाप्नः कवेकरंत्तरचना श्रूयताम्--साल्यन्रद्धिरिव्यादि । 
नतसतस्मादमादयात् सचिवात् राज्यब्रद्धिभैवेत् । ततः कस्मात् । यो अमालः खय- 
नात्मना कुक्षिभरिः खोदरपूरको न भवेत्, चेत् यदि स्थाव्येव (उपेव) पाकमभाण्डं 

गर्तं कूरं अत्ति भक्षयति तर्हि भोक्तुः पुरुषस भुक्तिर्भोजनं कुतः कस्मात् भवेत् 
जायेत । न कुतो ऽपीदयर्थः । टष्टन्तारंकारः ॥ 

य इत्यादि । यो मूपः वहिरीशक्षितमोहितः बहिःक्रियावन्दितिः । किंवत् । भुजगवत् 
ामुक इव खाद्भवेत् तं भूपम् । नामेति संभावनायाम् । सेवका मनच्यादयः किंन खा- 

दस्ति । अपि तु भक्षयन्त्येवेयर्थः। का इव । ठञ्चिका इव् । यथा लञ्चिका वेदृया 
बरद्यचेष्टामो हितं पुरषं खादन्ति निधनं कर्वन्ति । उपमाटंकारः, आशक्षेपश्च ॥ 

परेरित्यादि } परैः राद्ुभिः खस्य आत्मनः अवाधनं अपीडनं परेषां रात्रणां 

वयमात्मनः वाधनं पीडनं प्रजाप्रकतिकोक्चानां श्रीः प्रजानां श्रकृतीनां कोना श्रीश्व 

द्भवति तत् मन््रात् फक विदुत्रुवन्ति । जादल्कारः ॥ 

कोशोद्धासीद्यादि । यो मन्री कोशोद्ासी माण्डागाररेचकः, अजाध्वंसी प्रजा- 
वंसकः, तन्नक्षोभविधायकः सैन्यसंचलननारकः, विशिष्टानां साघुखोकानां विद्रे 
दरेषकारकः, असं मन्त्री मच्नरिमिषात् सचिवच्छलात् ाचुन्नौतव्यः । रूपकालंकारः ॥ 
मानधनंजयसख कऋवेृत्तरचना श्रूयताम्--श्रीमानित्यादि । श्रीमान् लक्ष्मीवान् 

मान् यदि अर्थिजना्थीं भवति, परध्वीरो राजा पुरपरल्नयन्नार्थीं पुरुपा एव रत्नानि 

१. “भावनियतमच्रा इति सटीकपुस्तकस्थः पाठः. 
9 २ 



१८ कृव्यमाख । 

नृपतिषुतः खरनिरतः सचिवजनो दुजेनोऽधनः सुजनः । 
महतां मस्तकशयूं जातैशव्यः कदर्यश्च ॥ १४० ॥ 

केविकोविदसय-- 

कपरपटुभिवीचारायेः पुरःस्फुर्चाटुमि- 
बहिरुपहितप्रायोमायेर्मुधा नतिकारयैः । 

वचसि पलवत्तत्रावापप्रयोगनयानुगे- 
नैरपतिघुतः कृत्योऽमाव्येवैसोऽथकृदोऽपि च ॥ १४१ ॥ 

यदीच्छसि वीक महीश गुणय द्वयम् । 
बहुमायामयं वृत्त चित्तं चाकरूणामयम् ॥ १४२ ॥ 

तेषां यल्नः संग्रहः सार्थो विदयते यख स तथोक्तः, सचिवश मन्री यदि पर- 
हितार्थं मवति, परेषां हितप्रयोजनः सयात्, तहिं कठिकाकः कतः । न कुतोऽपी- 

लयर्थः । रूपकाक्षेपालकारः ॥ 

चरपतिसत इत्यादि 1 नृपतिखतो राजपुत्रः खलनिरतः सूचकतत्परः, सचिवजनो 
मन्निखोको दुजंनः नापितादिपुत्रः, जनः सत्पुरुषः अधनो निधनो भवति, कदयों 
अदाता जतिश्वयैः विभूतिमान् भवति, एतत् सवै महतां विद्रजनानां मस्तकम् । 
असहनीयमिलर्थः । समुच्चयालंकारः ॥ 

कविकोविदनान्नः कवेडैतरचना भ्रूयताम्-कपरपदुभिसित्यादि । नरपतिषुतो 
राजपुत्रः अमादेर्मन्निभिः वशः पराधीनः अ्थंक्ृरोऽपि च दरिद्रोऽपि कदय: 
कर्तैव्यः 1 कथंमूतैरमायैः । कपटपटुभिः वश्वनाचतुरैः 1 पुमः कथंमूतेः । वाचाटः 

वहुरह्यवाग्वदनैः । पुनःकथंभुतैः । पुरःस्फुटचाटुभिः पुरः अग्रतः प्रव्यक्तमिथ्यास्ञु- 
तिभिः । पुनः कथंमूतेः । बहिरुपहितप्रायोमायेः बहिवा्ये उपहिता कृता प्रायो 
बाहुल्येन माया परवद्वनं येसते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः । मुधा वतिकारायैः 
अन्तगोडुतरतप्रतिपालनाभिग्रायेः । पुनः कथंभूतैः । वचसि केवलं जिहामे फल्वत्तच्रा- 
वापग्रयोगनयानुगैः फलं विदयते यस्मिन् तत् फलवत् एवे विधं यत्तच्च सैन्यं तख 
अवापः प्रा्निस्ठख प्रयोगनयः कर्तव्यनी तिस्तमनुगच्छन्तीति राजये अ्द्रवन्तीति 
फ़लवत्तच्रावापप्रयोगनयानुगासेः । समुचयालंकारः ॥ 

यदील्यादि । हे विद्वन्, यदि चेत् _ महीर राजानं वशीकर्ठुमिच्छसि तरिं दयं 
गुणय एतद्रयमभ्यसख । एतत् किम् । वहुमायामयं इतत प्रचुरपरवद्चनमयं चारित्रम्, 
अकरुणामयं निर्दयं चित्तं मनः । समुच्चयारंकारः ॥ 



३ आश्वासः यशसिखकचम्पूकाव्यम् । ४१९ 

बहिरर्घुरसप्रमवैरन्तःशत्यार्थपारयैः सचिवः । 
मुग्धमृगाः प्रतिदिवसं वयन्ते मरुमरीचिकारङ्कैः ॥ १४६ ॥ 
कार्ये सखस्यामिमते सचिवः भिद्धि करोति द्व्या । 
नृपतिरयं बहुपतचिवः के वयमतरेति भाषतेऽन्यस् ॥ १४४ ॥ 
कारा तत्र नरेशे समस्तपरिवारजीविताहारः । 
संचरति यस्य निकटे सचिवजनो दुजंनाचारः ॥ १४५ ॥ 

अभिमानमदीधरसख- 

अनवाप्तघनोऽपि जनः सर्किचने मवति चाटुतापात्रम् । 
मातरुक्षिमि तवायं महिमा क्रिमिवोच्यतामन्र ॥ १४६ ॥ 
आत्मायत्तं वृत्तं वृत्तायत्तानि जगति पुण्यानि । 

पुण्यायत्ता रक्षमीर्यदि विद्रा्दैन्यवान्किमिति ॥ १४७ ॥ 

बहिरिद्यादि । सचिवेशग्धमरगाः अपरिन्ञानतत््वपुरुषहरिणाः अरतिदिवसं वश्यन्ते 
प्रतायन्ते । कथंमूतैः सचिवैः । बहिरखघुरसप्रमवैः बहिबयि गुशुतरालुरागोत्पादकेः । 
पुनः कथंमूतैः । अन्तःशुन्यार्थपायवैः अन्तर्मध्ये शरन्या्थे फल्युकार्ये पाटवं पटुत्वं 
येषां ते तथोक्तासैः । अपरं कथभुतैः । मरुमरीचिकारष्कैः सरगठष्णासमानैः । यथा 
मृगतृष्णा व्ये म्रचुरतरजलाभ्यासं दशयति, मध्ये तु जर्चिन्दुरपि मे वतैते। 
उपमार्कारः ॥ 

काये इत्यादि । सचिवो मनच्री खस्य आस्मनः भमिमते कारये अभिप्रयोजने ह्- 
उत्रस्या बलात्कारेण सिद्धिं करोति निष्पत्ति विदधाति अन्यस कार्य इति ईशं वचनं 

भाषते ब्रूते । इतीति किम् । अयं एष वरृपती राजा वहुसचिवो वर्तेते । अव्र असन् 
राजनि वयं के । अस्माभिर किमपि कायं सिध्यति इयर्थः । आक्षेपारुकारः ॥ 

काटा इत्यादि । तत्र तस्मिन् नरेशे का आशा)अपितु न कापि काञ्छा।तत्र 
कुत्र यस्य नरेश निकटे दुजनाचारः सचिवजनः संचरति प्रविशति । कथंभूतः 
सचिवजनः । समस्तपरिवारजीविताहारः सर्वपरिच्छदजीविकाभक्षः । आक्षेपालकारः ५ 

अभिमानमहीधरसय सभिमानमदीधरनान्नः कवेषत्तरचना ग्रूयताम्--अनवा- 
प्धन इत्यादि । जनो लोको अनवाप्तधनोऽपि अलक्ष्मीकोऽपि सकिंचने सथने 
पुंसि चाडतापाच्रं मवति सिथ्यास्तुतिकारकः संजायते । हे मातः लक्ष्मि है अम्ब 

रमे, अयं प्रयक्षीभूतस्तवे महिमा प्रभावः । भत्र अस्मिन् संसारे किमिवोच्यताम् । ई 
कथ्यते इद्यर्थः । आशक्षेपाटंकारः ॥ 

आतमायत्तमिदयादि । सतमाचरणं तःवदात्मायत्तं खाधीनं वर्तते । जगति स- 
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यद्यपि विधे न विधिः काम्येऽथँ याच्यसे तथापीदम् । 
कुरु मरणं माकौ सुजनानां दुर्जनः सङ्गम् ॥ १४८ ॥ 
मन्रावसरे समरे विधुरे दरेषु वस्तुसारेषु । 
यो न व्यमिचरति नृपे स कथं तु न व॒ह्मस्तस्य ॥ १४९. ॥ 

अव्याधिदुबैटस्य- 

्षाराग्धौ सकिटस्य दुजनजने वि्याविनोदस्य च 
द्रे संभ्रमभाषितस्य छरपणे रक्ष्मीविखसस्य च । 

भूपे टुःसचिवागमस्य सुजने दास्यिपङ्गस्य च 
ध्वंसः स्यादचिरेण यत्र दिवसे तं चिन्तयन्दुबंखः ॥ १९० 

सारे पुण्यानि डभकर्माणि वृत्तायत्तानि आचरणाधीनानि वर्तन्ते । र््मीर्नं पुण्यायत्ता 
युण्यकमौधीना । हे विद्वन्, यदि ठं विद्वान् विचक्षणो वर्तसे, तदहि दैन्यवान् याचक- 
त्ववान् किमिति किमथ वर्तसे । जायलेकारः ॥ 

यद्यपीटयादि । हे विपे हे कर्मन्, ययपि तं काम्य सविधः सालुकूलो न 
वतैसे, तथापीदं तदपि इदं एकं वसतु वं याच्यसे । इदं किमू । मरणं कुर प्राणन् 
ग्रहाण । सुजनानां सत्पुरुषाणां दुजनैः खलटोकैः सह सङ्गं मेटापके माकार्पौम कुर । 
ग्रतिवस्तूपमाटकारः ॥ 

मच्ावसरे इत्यादि । यः सचिवो गरपे न व्यभिचरति न स्खलति स मन््रीवु 
पुनस्तख वह्टमोऽमीष्टः कथं न मवति । अपि तु मवल्येव । कुच कुतर न व्यमिचरति । 

मच्रावसरे मन्नप्रसावे, समरे संग्रामे, विधुरे व्यसनवेखयाम्, दारेषु खीपु, वस्वुसारेपु 
धनरल्लादिषु । आशक्षेपारकारः ॥ 

अव्याधिदुबखख अव्याधिदुबेलनान्नः कवेन्रततरचना श्रयताम्-क्षाराब्धाविलया- 

दि । हे राजन्, यत्र यस्मिन् दिवसे दिने अचिरेण स्तोककाटेन ध्वंसो पिना 
खाद्धवेत् तं दिवसं चिन्तयन् प्रतीक्षमाणः प्रतिपालयन् । कसय ध्वंसः स्यात् । 

क्षासग्यौ ल्वणोदसमुद्रे सटिक्ख ध्वंसः लात्, दुजनजने खल्लोके विदाविनो- 
दख ध्वनः खात्, शद्रे असदिष्णुपुस्पे संभ्रमभापितस्य मदहारवचनस ध्वंसः स्यात्, 
कृपणे बद्धसुषधो लक्ष्मी विलासख लक्ष्मीविसतारसय ध्वंसः खात्, भूपे राजनि दुःसचि- 
वागमख दुष्टमन्रयागमसय च ध्वंसः सात्. सुजने इष्टजने दारि्यसद्रख्य दरिद्रय भावो 

दासय तख सङ्गः संगमस्य ध्वंसः स्यात् । समुच्चयाठकारः । वर्तमानसमीपे वर्तमा- 
नकारः सात् ॥ 
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यदतिथिविषयेऽसिन्विष्टपे स्िरेषा 

सुरमितशूमणीनामथिताथप्रदानाम् । 

इदमणकमिंहैकं मे शाङ्गत्वदेतुः 
कुसचिवव्चवृत्तिभूपतिश्च द्वितीयम् ॥ १९१ ॥ 

कावकुसुमायुधस्य- 

यदि तव हृदयं सनयं विद्रन्खप्ेऽपि मा स सेविष्टाः | 

सचिवजितं युवतिमितं सङ्गिजितं खठजितं च राजानम् १९२॥ 

उपलः सक्षु तरेजकधिगाधेत मन्दरः प्रचरेत् । 

इति संभवति कदाचिन्नाखरुभावः पुनः सचिवः ॥ १५९६ ॥ 

विषमकरः सििरः स्यादनिखोऽचपकः खरां्ुररतांडः । 

सश्वाविषदर्पौ न तु मेत्रीखो नियोगस्थः ॥ १९४ ॥ 

यद्तिथीद्यादि । इद भस्मन् संघार इदं प्रयक्षीमूतं एकं अणक दुःख स मम 

छरा ङ्गत्वहेतः कारणं वर्तते यत् यस्मात् कारणात् अतिरि विषये याचनापराख्यखे भस्मिन 

विष्ये संसारे एषा प्रयक्षीमूता सुरभितरुमणीनां छृषिवततं । कथमूताना छरानतर्म- 

णोनाम्। अर्धितार्थग्रदानां वाञ्छितवस्तुप्रदायकानाम् । द्वितीय मे कृदयाङ्भत्वहेतुवर्ततं । 

भूपतिः ढुसचिववशवरत्तिदुष्टमन्वरिवदेन पराघीनत्वेन वृत्तिय॑सख सर तथा । हंत्ररकारः ॥ 

कविकरुखमायुधसख दत्तरचना श्रूयतां राजन्--यादं तवत्या्द् । ई वदन्; 

यदि चेत् तव॒ हृदयं मनः सनयं न्याययुक्तं वतते, तदि खप्रेऽपि, आस्तां तावना 

ग्रदवस्थायाम्, चप्रेऽपि निद्रायामपि राजानं मा स वत्वं सवाः मा सेवेख । 

कर्थभूतं राजानम् । सचिवजितं सच्िजनवशवातिनम्, युवाताजत घ्रीवरवाततनम्, 

खद्िजितं श्चिजितं (विरजितम्), खलजितं पिषनजितम् । ससुच्चयाख्कारः ॥ 

उपल इत्यादि । उपलः पाषाणः सिटघ जरेषु तरेत् उन्मजत् , जलधिः मुद्र 

गायेत प्रतिष्टां कमेत तरिं शक्यते, मन्दरो मेरुः प्रचरेत् चपलो भवेत्, इति चैत् 

वस्तुत्रयं कदाचित् संभवति घटते, सचिवो मच््री पुनः भूयोऽपि अखलभावः अदुर्ज 

नखमावो न संभवति । दौपकाटकारः ॥ 

विषमकर इत्यादि ! विषमकरः अचनिः शिशिरः शीतलः खाद्भवेत् , अनिल 

वायुरचपरः स्थिरः स्यात्, खराः शीसूचःजअगरता्चः याद् सपवश्वःधवाः जविपू- 

दर्पः खात् विषदपरहितो सवेद, न तु नियोगस्थो मची मत्रीस्थो मित्रत्वसराटित 

स्यात् ¦ समुचया्कारः ॥ 
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बुद्धाण्ड इवामाण्डे पाण्डित्यक्रीडितस्य नरनाथे । 
किं विदधातु सुधीरिह बहिरीदाबहरदहेऽपि ॥ १९९ ॥ 

सुजनजीवितस्य- 

विश्वत्तं महिमास्तं सुजनं विजनं कुरीनमपुहीनम् । 
गुणिनं च दुःखकणिनं कुयोदिति सचिवसिद्धान्तः ॥ १५६ ॥ 
कुमुदाकर इव दिनङृति विरमति नृपतिनरे सरागे दि । 
स रघु विरक्ते रज्यति रजनिरसश्युणेरजसीव ॥ १९७ ॥ 

मुग्धाङ्गनाकेल्कितूहूरस्य-- 
ञ्वराते इव खियेत मत्री सत्यु धनव्यये । 
कृताथ इव मोदेत विरवाम्जीवनादिषु ॥ १९८ ॥ 

बुद्धाण्ड इत्यादि । इद असिन् संसारे खथीर्विद्रान् नरनाथे राजनि किं विद- 
धातु करं करोतु । कथंभूते नरनाथे । पाण्डियक्रौडितख अभाण्डे विद्रलनविद्याविनोदख 
अनमत्रे अभाजने । पुनः कथंभूते नरनाथे । बरिरीहाबहर्देहे बाह्यक्रियाप्रचुरशरीरे- 
ऽपि । कसिनिव अभाण्डे । बुद्धाण्डे इव । यथा बुद्धाण्डः निष्कासितद्रषणः पुमान् पण्डि- 

लेनोपरक्षितं क्रे (की)डितं कामदा प्रोक्त च्रीणामनुभवनं तख पाण्डिलयक्रीडितसख 
अभाण्डं अपात्रं भवति । वहिशैदाबहरुदेहस्य भवति दस्तपादमुखादिचे्टादि सहि तोऽपि 
सन् ल्लीभोगं न जानाति सीं भोक्तु समथो न भवतति । आक्षेपालंकारः ॥ 

सुजनजीवितसख कवक्ेतरचना भ्रूयताम्-विश्वस्तमित्यादि । इति इटृशः 
सचिवसिद्धान्तः सचिवतिद्धान्तवादः विश्व्तं विश्वासं प्राप्तं पुरषं महिमासतं महत्वरहितं 
कुर्यात् विदध्यात् । सुजनं सत्पुरुषं विजनं परिवाररहितं कुयौत् । कुटीनं सत्कुलसंभवं 
पुरुषं अख॒हीनं जीवितरहितं कुयात् । गुणिनं विद्वांसं दुःखकणिनं दुःखैः संक्रन्दनस- 
हितं कुयात् । दीपकारंकारः ॥ 

कुमुदाकर इत्यादि । गरपतिः नरेन्द्रः सरागे खाजुरागे हितकारकुरुषे विरमति 
विरक्तो भवति अनानन्दो भवति । कथम् । हि निश्चयेन । कस्िन् क इव । 
दिनङृति श्रीभास्करे कुमुदाकर इव । यथा इुमुदाकरः श्रैतोत्पलकमल्वनं सूयं विरम- 

तिस्र राजा विरक्ते पुरुषे रघु शीघ्रं रज्यति रागं प्राप्रोति । कस्मिन् क इव । चूर्णर- 
जसि अश्निपक्रपाषाणघूल्यां रजनिरस इव हरिद्रा इवं । टष्टान्तारकारः ॥1 

सुग्धाङ्गनाकेलिकतूदलख कवैत्तरचमः श्रुयताम्--उ्वराते इप्यादि । मच्री 
सचिवः सत्यु विद्रननेषु धनव्यये वित्तवितरणे सति खित दुःदीमवति । कं इव । 

उ्वरातं इव ज्वरपीडित इव । मन्नी विटवाग्जीवनादिषु विटाः परद्लीखम्पयः वाग्जीवना 
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भनि इतमिव महते यदत्तं देव तदफरं सकरम् । 
उपयोगिने तु देयं नटाय विस्पेरकायापि ॥ १५९९. ॥ 
पिण्डीरुराः केवर्ममी हि सवेखमक्षणे दक्षाः । 
नहि यामां सन्तः खामिन्मटपेरिकाथं वा ॥ १९० ॥ 

विखासिनीरोचनकजरस्य-- 
येषां धमीथकामेषु दष्टङ्ण्याकचेशकाः | 
तेषामनन्तरायाः स्युः श्रेयःश्रीयोषितः कुतः ॥ १६१ ॥ 
यदस दर्यैतेऽमालयेः पलमाकाञ्चजं कचित् । 
तत्सवेखापटाराय सुग्धेषु पुरभू्तवत् ॥ १६२ ॥ 

मयपायिनो भद्रः ते भादिरयेषां ब्रह्मषाति(त)कणुरुनिन्दकादीनां ते विटवाग्जीवनादय- 
सेषु धनन्यये सति मोदेत इष प्राप्रुयात् प्रमोदं गच्छेत् ! कं इव । कृतार्थं इव । यथा 
कृतार्थः पुमान् अद्य मम जीवितं सफलं जातमिति मोदते । उपमारुंकारः ॥ 

भस्मनीत्यादि । हे देव हे राजन्, महते साधवे सद्धरवे यत् धनं दत्तं तत् स- 
कलं समस्तं अफठं फररहितं भवति । किमिव अफरं भवति । भसनि इतमिव अ्ि- 
रहितरक्षायां वषटकृतमिव । उपयोगिने नियोगिने निजमन्रिणे तु पुनः देयं दातव्यं 
तत् सफरं च भवतीलर्थः । कथभूताय उपयोगिने । नटाय नतेकायापि । पुनः 
कथंभूताय । विरपेदकाय विटानां पटो धाटी यख उपयोगिनः स तथोक्तस्तसमे । 
उपमाल्कारः ॥ 

पिण्डीदुस इत्यादि । हे खामिन्, अमी प्रयक्षीमूताः सन्तः साधवः केवलं 
पिण्डीश्यूराः भोजनभटाः । पुनः कथंमूताः सन्तः । सर्वखभक्षणे दक्षाः सवैधनखादने 
चतुराः । कथम् । हि निश्चयेन नहि यामां सन्तो वर्तन्ते ्रदरकं न ददति रात्रोन 
जाग्रति । वा अथवा भययपेटिकाथ सुभरम्रा्निमित्तं न वर्तन्ते । जायलख्कारः ॥ 

विल्मसिनीलोचनकज्जलख क्वेत्तरचना श्रूयताम्-येषामित्यादि । है राजन्, 
येषां रज्ञां धमोर्थकामेषु धर्मनिमित्तं अर्थनिमित्तं कामनिमित्तं दुषटण्टाकचेटकाः 
दुष्टेषु मन्नरिषु सत्छु धर्मो न भवति, छण्टकेषु चरेषु मन्निषु अथो न मवति, 
चेटकेषु परघ्नीरम्परेषु कामो न भवति, ईटग्विधा मन््िणो येषां राज्ञां वतैन्वे तेषां 
राज्ञा प्रेयःप्रीयोषितः धमौर्थकामा अनन्तराया नि्वि्नाः कतः स्युः कखाद्धवेयुः । 
यथासंख्यारकारः ॥ । 

यदद्पमित्यादि । अमायैर्मन्निभियैत् कचित् अल्पं फलं सोकं द्रव्यं दद्यैते 
राज्ञे कथ्यते देव, यच्च विरतिसदहेघाणि उत्पद्यन्ते तत्र त्रि्चत्सहस्राणि उत्पादयामि 
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संमावयल्यमाल्योऽयं यत्खमेव महीभुजि । 
तदन्यसाद्विवेकोऽख मा भून्मयि धनारिनि ॥ १९६ ॥ 

अन्यथा-- 
किं कुवन्ति खराः पुंसां विशुद्धेऽध्वनि धावताम् । 
इति मत्वा प्रमोदन्ते महान्तो बहधिष्ठिताः ॥ १६४ ॥ 

सारसनीकैतवकौतुकस-- 
यर्वोऽखरमैः घधाम्भोधौ भूपाठे प्रबला; खलाः । 
सदर्पश्चन्दने सप न रलमनुपद्रवम् ॥ १६५ ॥ 

ग्रहो ग्रहाणामघुरोऽदराणां यमो यमसयापि नृपस म्री | 

एवं न चेदेष कर्थं नु जीवेदकारणं कोविदकामकारः ॥ १६६१ ॥ 

हैदर यत्फलं ददने आकाशजं आकाशषफलसमानं आकारापुष्पसदशं तत् किमर्थं 

दरयति । सर्वैखापहाराय सर्वभक्षणाथं किचित् सुग्धेषु भद्रकेषु राजसु पुरधूतंवत् 
श्टगाल्वत् । यथा करटकदमनकादयः शगालः विहस्य स्तोकं मांसं प्रददयं खयमेव 
सवं भक्षयन्ति । उपमालंकारः ॥ 

संभावयतीत्यादि । यत् अयं अभादयो महीभुनजि राजनि खमेव श्रीमुखेन 
संभावयति आ्मसंभावनां करोति, तत् किमर्थम् । मयि मनच्चिणि धनाशिनि धनमक्षके 
सति अस्य राज्ञः अन्यस्मात् अपरस्मात् पुरुषात् विवेको वैदग्धी मा भूत् यथान 
भवति एतदर्थम् । जादयलंकारः ॥ 

अन्यथा-किमित्यादि ! अन्यथा ययेते धनभक्षका मन्त्रिणो न भवन्ति तदा 
इति मत्वा इदं ज्ञात्वा महान्तः चतुरवैणचतुराश्रसगुरवो राजानो धनवन्तो वा पुरुषाः 
बहूपिष्टिता बहुमच्निसंयुक्ता प्रमोदन्ते आह्ादन्ते । इतीति किम् । खला दुजनाः पुंसां 
करं कुर्वन्ति न किमपि कुर्वन्ति । कि कुर्वतां पुंसाम् । विद्युद्धेऽष्वनि धावतां निदांषमा्मे 
दीघं गच्छताम् । आक्षेपालंकारः ॥ 

सारस्नीकेतवकोतुकसय कवेत्रत्तरचना ्रुयताम्-ओघे इत्यादिः । छउवाम्भोधो 
क्षीरसागरे ओवो वडवानलः अखर्व महान् वर्तते । भूपारे खला दुष्टमच्विणः प्रबल 
वतन्ते । चन्दने भ्रीखण्डशरक्षे सदपौ अल्युत्तटाः सर्पाः वतेन्ते । युक्तोऽयमर्थः-- 
रलं उत्तमं वस्तु अनुपद्रवं अनुत्पातं न वतेते नासि । अथौन्तरन्यासालंकारः ॥ 

ग्रह इत्यादि । गृपख राज्ञो मन्री सचिवः। कथंभूतो वर्तते । ग्रहाणां श्निमङ्गलराहु- 
केरवादीनां दुष्टमरहाणां प्रह दुष्टम्रहो वर्तते । असुराणां पूर्वदेवानां अपुरः पूर्वदेवः । 
यमस्य काल्ख यमः कालो वतेते। चेदेवं न षरतैते तदि एष मनच्री । नु इति चिते । कर्थं 
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अपि च| 

द्विजिहो जन्तूनां मृगपतिरिभानामिव कुठे 

तडिदृण्डोऽद्रीणामयमसमरोचिः क्षितिरुहाम् । 
हिमातानोऽलजानां तपतपनकारुश्च सरसा- 

मभूतरूरः कोऽपि प्रहृतिखटमवेन महताम् ॥ १६७ ॥ 
तदुक्तं कैथिद्विपश्चिद्धिरेतदेव इदथसमपि जिह्वां क्ुमतरद्धिः 

पमासोक्तिमिषिण- 

मरतीक्षे जातास्थः सुङ्ृतघुरुमं तदिनमं 
यतो यातारोऽमी प्रख्यमहयश्वन्दनतरेः । 

अमीषां पापानामिह हि वसतामेष महिमा 
कृदाप्येतच्छायाममिरुषति यन्नाध्वगजनः ॥ १६८ ॥ 

केन प्रकारेण जीवेत् ग्राणति । एनं पापिष्ठं म्रहा असुरा यमश्च न मारयन्तीदयथैः । कथ्- 
भूतोऽयं मनच्री । अकारणं निष्कारणं कोविदकामकाटः कोविदानां विद्रञ्जनानां कामस्य 
वाज्छितस्य कालो विध्वंसकः । रूपकानुमानालकारः ॥ 

अपि च । द्विजिह इत्यादि । हे राजन्, अपि च महतां कुटेष्यं तव मन्त्री 
कोऽप्यपूैः ऋूरोऽभूत्। केन कृत्वा । शरकृतिखलभावेन सखभावेन । केषां क इव । जन्तूनां 
कुले द्विजिह्व इव सपं इव । इभानां कुठे स्रगपतिरिव । अद्रीणां कटे तडिष्ण्ड इवं । 

क्षितिरुहं इले असमरोचिरिव अभनिरिव । अब्जानां कुटे हिमातान इव प्राटेयपय्छ इव । 
सरसां तडागानां कटे तपतपनकाल इव ग्रीपष्मकाठ इव । समुचयदीपको पमाठंकारः ॥ 

तदुक्तमिलादि । तदुक्तं तद्वचनं एतदेव इदमेव वचनं कैधिद्धिपधिद्धिः पण्डितैः 
हृदयस्थमपि मनसि स्थितमपि जिहास्थं कठँ जिहवायमानेतुं अतरद्धिरसमर्थः अशक्घ- 
वद्धिः सद्धिः समासोक्तिमिषेण समासोक्टयल्करारच्छटेन एवं प्रतिपादितम् । कासौ 

समासोक्तिरिति चेत् उच्यते--उच्यते वक्तमिष्टखय प्रतीतिजननक्षमम् । सधन य॒त्र 
वस्त्वन्यत्पमासोक्तिरियं यतः ॥' 

प्रतीक्षे इत्यादि । अहं तद्दिनं प्रतीक्षे प्रतिपालयामि । कृथमूतोऽ्टम् ! जातायः 
उतन्नापिक्षः । कथंभूतं तदिनम् । सुक्रतसुलमं सुक्रतेन खलभं संप्राप्तं तत् । कं दिनम् । 
यतो यस्मिन् दिने अमी प्रदक्षीमूताः चन्दनतदरोश्चन्दनब्रक्षस अहयः प्रख्यं यातारो या- 
खन्ति । अमीपामदीनां पापानां पापमूर्तीनां इह चन्दनतरो वसतां तिषटतां एप महिमा 
वर्तते । कथम् । हि निश्चयेन । कासो महिमा । यत् यस्मात् कारणात् एतच्छयां 
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्रोदप्रियापाङ्नवोयल्य- 
तत्रे कथं ननु सन्तो यत्रास्ते तच्चतुष्टयं युगपत् । 
कलिकारुः खरकालो पकारः सचिवकाख्श्च ।॥ १६९ ॥ 

यतः | 
गुणरागधृति क्षितिभृति सचिवजने युजनजातिमजने च । 
रक्ष्मीरिि प्रप्रीदति सरखती पटषु पत्रेषु ॥ १७० ॥ 
शरः समरविद्रः क्षुद्रो रुद्रः परासरोसारः। 
भायसमोऽपि च मामः खाथेपरस्तदहमेव तव देव ॥ १७१ ॥ 

न्दनवृक्षच्छयामनातपं कदापि अध्वगजनः पथिकसमूहो नामिल्पति न वाञ्छति । 

समासोक्तयलकारः ॥ 

्रोढ्रियापाङ्गनवोत्यरस कवे्त्तस्वना श्रूयताम्-तश्रेत्यादि ! तत्र॒ तसन् 
स्थने नु अद्यो सन्तः सत्पुरुषाः विद्वांसश्च कथं केन प्रकारेण । तिष्ठन्तीति क्रिया- 
ध्याहारः । तच कुच्र । यच यस्िन् स्थाने तनगस्प्रसिद्धं चतुष्टये चत्वारः पदाथाः 
युगपत् समकारं आस्ते तिष्ठति । किं तचतुष्टयम् । एकस्तावत् कटिकालः दुःसमा- 
काटः, द्वितीयः खलकालः पिद्चुनसूचककालः, तृतीयो रृपकारः अविचारको राजा, 
चतुर्थः सचिवकारः मन्िङ्तान्तः । ससुच्चयारुकारः ॥ 

यतं इत्यादि ! यसमात् कारणात् पटुघु पत्रेषु वृत्तेषु दक्षेषु विद्रत्छ॒ सरखती भा- 
रती प्रसीदति भरसच्ा भवति । वधेत इद्यर्थः ! केव् । लक्ष्मीरिव । यथा लक्ष्मीः प्रसीदति 

तथा सरखलयपि प्रसीदतीदय्थः ¦ कस्सिन् सति । क्षितिश्ति राजनि गुणरागधृति सति। 

गुणेष्वसुरागवतीदर्थः । सचिवजने मन्निलोके सुजनजातिभजने च खजनानां सत्पुस- 
धारणां जातिः सुजनजातिः, सुजनकुखं भजते रैवते मानयति सुजनजातिभजनसत- 
सिन् । कृलययुटोऽन्यचापिः इति वचनात् कर्वरि युट् । उपैव । यथासंद्यार्कारः ॥ 

शुर इत्यादि । इ देव, इयडुना प्रकारेण सात्मसेमादनाजिद्यव्राह्यीकम् आत्मनः 
संभावेना उद्धावना गुणस्तुविरूपा अजिह्या प्रयुणा व्राह्लीका वाणी यस्य सः आत्मसंभा- 
वनाजिद्यव्राह्मीकसतं सचिवं मन्िणं उपह्वरे एकान्ते हृयता आकारयता तया प्रकृतयः 
प्रजाः ज्ञातयश्च स्कीयमपि कुटुम्वं कथंकारं केन प्रक्तारेणन नेव साधु रुचिरतया प्रसा- 
दिताः प्रस्रीकृताः । हिंसिता इति भावः । ऊन्यथव कथित्थम् । “सिद्धा म्रयोगधेलया- 

दि" इव्यनेन कृञः खधित्रःप्रययः । शरदं विसरणमलखवसादनेषु" इति धातोरर्थत्रयेषु 
विचरणं सुद्यतया सूचितं कापरिकेन । इतीति किम् । शरः ससरविदूरः देवशर: किमिति 
संग््यते। यतः यस्मात् कारणात् शूरः समरविदूरः समरकाटे दूरः । समरकारे दूरवतीं 
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रव्याससंमावनाजिद्यत्राह्मीकमुपहुरे हृयता प्रक्नतयो ज्ञातयश्च कथंकारं न 

साघु प्रसादिताः । 

प्रजाप्रतिपारनं च तस्य किमिव वण्थेते । यख 
वापप्नमयेषु विष्टिः सिद्धायः क्षीरिकिणिरकारेषु । 
लवनावसरेषु पुनः स्वच्छन्दः सेनिकावाधः ॥ १७२ ॥' 

राजा कर्णो पिधाय शन्तं वृते--आः पापाचार कापटिक, महामामि 
समागतगुरगुणानुराग च तसिन्मेवं पापं माषीष्ठाः ।' कापरिकः प्राह-- 
देव, रोचनागोचरायाते कार्यजाते चारसंचारो विचारश्च नरेश्वराणां 

वर्त॑ते, अथ वां समराय भवता सह युद्धाय विदूरो निकटवर्ती । तथा श्रः तीक्ष्णः पुमान् 
छने असदिष्णुरेव तव लक्ष्मीं न सहते । पसरः परिकाद्रीयति । असारोऽसारभूतः । 
मामो मातुलः श्वशुरः भायसमोऽपि च च्येष्टमगिनीपतिः । तहिं यदेते अपात्रं 
तरिं पात्रं के । हे देव, तत्तसात् कारणात् तव खार्थपरः कायेस्ाधकः अहमेव अहं 

सचिवे एव खार्थः । समुचयः ॥ 

तस पामरोद्रनाम्नो मन्निणः म्रजाप्रतिपालने किमिव वण्यते--यस्य वापस्तम- 
येदयादि । यख मच्धिणः वाप्तमयेषु बीजवापनावसरेषुं विष्टिमैवत्ि यथा कर्मदानं 
भवति । यख मन्न्रिणः क्षीरिकणिश्चकटेष्ु क्षीरं विद्यते येषां ते क्षीरिणो दुग्धमागता 
ये कणिराः कणमज्य॑स्तेषां कटेषु अवसरेषु सिद्धायो भागदेयो गृह्यते । यस्य मन्िणः 
लवनावसरेषु ससयच्छेदनप्रसावेषु पुनः द्वितीयवारं खच्छन्दो निरवग्रहः निर्भरः । 

क: । सेनिक्रावाधः सेनारक्षाणां संचारेण आवाध उपद्रवो मवति ॥ 

राज्ञेदयादि । राजा यशोधरः कणौ पिधाय कर्णो कराभ्यां पिधाय सुद्रयिला 
शान्तं यथा मवत्येवं ब्रूते । आः इति कोधे पीडायां च । रे पाप्राचार पापकर्मन् 
रे कापटिक, तस्मिन् मच्िणि पामरोदरे महामगे पुण्यवति खमागतगुरयुणादुरागे च 

समागतः सखम्यगायातो युरुग॒णेषरुं महागुणवत्छु पुरुषेषु अनुरागः अछ्ृचरिमन्तेह्यो यसय स 

तथा तस्पिन् मा एवं त्वं पापं माषीष्ठाःमात्वमेवंवब्रहि।मे मम पापं ठगिष्यत इति भावः, 

उक्तं च कविकालिदासेन मदाकविना--निवा्यतामालि किमप्यये बटुः पुनर्विवध्षुः 

स्फुरितोत्तराधरः । न केवरं यो महतोऽपभाषते णोति तस्मादपि यः स पापभाद 
कापटिकः शङ्खनको प्राह वरते--हे देवे हे राजन् , खोचनागोचरायाते लोचनयोरगोचरं 
अगम्यतां आयाते आगते एवंविधे कार्यजाते कार्यसमूहे चारसंचारः चरप्रवेशः चि- 

१, (तां विभापतेः सटीक्रपुख्कस्थः पाठः, 
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परायेणेक्षणद्वयम् । तच्च देवस्य दिव्यचक्चुष इव नासति । केवलं मिथ्याभिनि- 
वेश्ानुरोधान्मनोमोहनोषधानुबन्धाद्वा विपय॑प्रवसतिमतिः । तथा चोक्तं 
राखान्तर- 

चारो यख विचारश्च राज्ञो नास्तीक्षणद्रयम् । 
तस्यान्धदुग्धवद्राज्यं मन्नरिमाजौरगोचरम् ॥ १७३ ॥ 

देव, मांसरसरतसय पुंसः किमिव मांसव्रतम्। कपाले भुञ्चानस्य टि नरस्य 
क टव केशददौनादाद्चप्रल्यदेरयः । पुरे प्रमोषदक्षस्य हि पुरुषस्य केव का- 
न्तारेऽपेक्षा। निरम्बरनितम्बायामासमाम्बायां दाहोद्योगस्य हि जनस्य कृ इव 

पराम्बायामम्बरपरित्यागः । यतः । 

स्थितां समानस्य गतासो कीदशी दया । 
परथाङे कृपा कैव खवारेन बङिक्रिये ॥ १७४ ॥ 

चारश्च पयौलोच्नं नरेश्वराणां प्रायेण इक्षणद्रयं लोचनदयं वर्त॑ते । तच्च चारविचारेक्षण- 
द्यं देवख भवतो नासि न विद्यते! कख । दिव्यचक्ुषः अन्धस्येव । यथा दिव्यचश्चुषः 

पुरुषस लोचनद्वय न भवति तथा देवस रक्षणद्रयं नासि । केवरं निष्केवल मिथ्या- 
भिनिवेरानुरोधात् असलयामिप्रायग्रभावात् मनोमोहनीषधानुबन्धाह्वा मनसो मोहने 
अज्ञानोत्पादने यदोषधं मूलादिकं तस्याचुबन्धात् आघवात् मतिदुद्धिविपयसवसतिः 

विपयैतास्पद्ं भवति । तथा उक्तं च लाल्ान्तरे--्वारो यद विचारश्च राज्ञो नास्ती- 
क्षणद्वयम् । तस्यान्धदुग्धवद्राज्यं मन्िमाजौरगोचरम् ।॥` यसय रा्ञश्वारो दैरिको 
विचारश्च पयोटोचनं एवंगुणविरिष्टमीक्षण्दरयं नासि न वर्तते, तस्य राज्ञो राज्यम. 
न्धदुरधवत् अन्ध क्षीरं यथा मचन्िमाजारगोचरं मवति मन्त्री एव माजौरो विडालः 
प्रजामूषिकभन्तकत्वात् तख गोचरं गम्यं भवति । रूपकाठंकारः । उपमा च ॥ 

देवेत्यादि । देव, मांसरसरतसख मांसवेषचारनियौसे रतस्य पुंसः पुरुषस किमिव किं 
मांसव्रतम् । अपि ठुन किमपि मांसव्रतम् । देव, कप अुन्नानस हि नरद मनुष्य 
रिरःकेरोटिकायां भोजनं कुवोणसख नरसख केशदशेनात् केशावरोकेरात् क इव आश- 
प्रयादेशः को मोजनान्तरायः । देव, पुरे प्रमोपदक्षख चौरिकासमर्थस हि निश्चयेन 
एवगुणविरिष्टख पुरुषस केव कान्तारे अपेक्षा कान्तारे वने का अपेक्षा का इच्छा । 
अपितुनकापि । देव, निरम्बरनितम्बायां न्नायां आल्राम्बायां निजमातरि दाहय 
द्ोगख कामज्वरिताङ्गस्य जनस्य टि निश्चयेन पराम्बायां लोकमातरि अम्बरपरिलयागः 
क दवे को वर्तेते । यो निजमातरं न सुच्वति स परमातरं कथं यजतीदयर्थः ॥ 

यत द्रस्यादि । यतो यसात्ारणात् । धितासुभिति । हे देव, स्थितां यस- 
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देव, स्वमावजा हि दुस्यना खट प्रकृतिः । न खट पोषितोऽप्यहिपोतो 
जहाति हिसाध्यवसायम् , न खट् वरतरीरोऽपि विडारस्यजति करोयम् , 
न खट परायोपवे्चनवासिन्यपि कुट्नी सुञ्चति परवञ्चनोचितां चिन्ताम् ; 

(@ 6 

न खट् कारकवरुनिकयोऽपि किरारो रहति रायठ्यस्थितिम् । यतः । 
यः स्वभावो भवेय स॒ तेन खट द्ुस्यजः । 
न हि रिक्षाङतेनापि कपिसञ्चति चापलम् ॥ १७५ ॥ 

देव, वंरविचावृत्तविधुरोपकारा हि सेवकेषु स्वामिनमनुरज्ञयन्त्याश्चय॑- 
रोयविनुम्माः प्रारस्मा वा । तत्र वंशस्तावविण्डीमाण्डशारिनां पित्रपमिय- 
पिण्डनामस्य } यतः । 

मानय जीवन्तं भक्षतः पुरुषस गतासो गतजीवे जीवे दया कारुण्यं कीदशी वर्तते । न 
कीदद्यपि वर्तते । परवारे लोकपुत्रे कृपा केव का वर्त॑ते । अपितु न कापि । कथंभूते 
पुरुषे । खबाखेन निजशिद्चुना विक्रिये बकिकारके पुरषे । आक्षेपार्कारः ॥ 

देवेद्यादि । हे देव, खभावजा खभावोत््ना अकति: खड दुस्यजा दुष्परिहदारा। 
कथम् । हि निश्चये । खड वाक्यालंकारे । न खड पोषितोऽपि पुष्टि नीतोभ्पि 
जहिपोतः सवालकः रसाध्यवसायं हिसोयमं जहाति परिहरति । न खट 
त्रतशीलोऽपि बविडारः । खड वाक्यालंकारे । बतशीखोऽपि दीक्षां प्राप्तोऽपि बिडालो 
माजोरः कोयं न यजति । न खट प्रायोपवेशनवासिन्यपि संन्यासं प्राप्तापि कुटनी 
दूती परवश्चनोचितां चिन्तां न मुच्चति लोकवश्ननयोग्यां चिन्तां न लयजति । न खु 
कालकवरनिकयोऽपि किराटः कीनासम्राससमीपोऽपि किराये घणिकृच्छाग्वस्थितिं 
रहति कैतवाचारं न सुच्ति ॥ 

यत इत्यादि । यतः यसात् कारणात् । य इति । यल पुरुषस्य यः खभावो 
भवेत् स॒ खभावस्तेन पुरुषेण खलु निश्चयेन दुस्यजः दुःखेन महता कटेन यक्तमश- 
क्यः । कपिवोनरः शिक्षारतेनापि शिक्षासदसरेणापि चापरं चपल्त्वं न मुच्चति न 
लयजति । कथम् । हि स्फुटमिति रषः । दन्तः ॥ 

देवेदयादि (हे देव ह राजन् , वंशविदय्ृत्तविधुरोपकाराः वंशाश्च कुलम्, विया च 
दाम्, एत्तं च ब्रह्मचयादिकम्, विधुरोपकाराश्च व्यस्नोपनिपातादुद्धरणम्, ते वंशवि- 
दाघृत्तविध्ुरोपकाराः ! चतवारः पदाथाः उपधाश्ब्देन गृह्यन्ते । ते चतुरुपधापरीक्षितेषु 
सेवकेषु खामिनं भनुरज्ञयन्ति ज्ञेदमुत्पादयन्ति आश्वयंशोयैविजुम्भाः प्रारम्माः वा 
आश्वयैभूतं चेतश्वमत्कायेत्पादकं यच्छो्ं सुभ्टत्वं तख विजुम्भः प्रसरो येषु प्रारम्भेषु 
ते आश्वयंो्विजुम्भा एवयुणविरिष्टाः प्रारम्भाः संग्रामाः सामिनमनुरज्ञयन्ति । चतु- 
रुपधाभिरपरीक्षिता अपि यदि संम्रामश्रूरा भवन्ति तेनैव खामिनमयुरज्ञयन्ति । तत्र 
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ध्वजकुरुजातस्तातः पामरपुत्री च यस्य जनयित्री । 
पञ्चपुरुषा च योषा कुर्स्थितिः स दि कथं तु कुरुजन्मा ॥१७६॥ 

देव, तथाविधान्वयपात्े चान्न येयमहं महीक्षिदिलयदंङृतिः, उमयक्रुर्वि- 
ठाद्धिपात्ैनिदीनचास्चिः क्षतपुतेः फेकाभ्यवहारेण स्थितिः, देवेन च स्वय- 
मभ्युत्थानविहितिः, बान्धवजनप्रणतिः सामन्तोपनतिमंहापुरुषापचितिश्च, 
सा हन्तःकृतातङ्का शव्यद्रराकेवं कमहैकारोस्मेकं सविवेकं च लोकं खरं 
न खेदयति । ततश्च । 

असहोकानुरोधेन सष्टोकोपेक्षणेन च । 
व्यारदैखान्तराखाङ्गी कुरङ्गीवाक्षमा रमा ॥ १७७ ॥ 

तेषु चदु मध्ये वंङसावन्यावर्ण्यते--असखय मचन्िणः पितप्रियपिण्डी(ण्ड)नामस्य पिण्डी 

खलल भाण्डं संग्रहस्तेन शान्ते शोभन्ते इत्येवंश्ीलाः पिण्डीमाण्डालिनस्तेषां अथ 
वा पिण्डीभाण्डाः साल विद्यन्ते येषां ते तथा तेषाम् ॥ 

यतः। ध्वजङ्कुरेत्यादि । घ्वजकुल्जातस्तातः तिखतुदकुगेत्पत्नो वल (पिता), यस 
पामरोदारनान्नो मन्निणः जनयित्री माता पामरपुत्री नीचता वर्तते । उक्तं च-- 
"विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च प्रथग्ननः । निदीनोऽपसदो जाद्मः श्चछकराश्चतुरश्वरः ॥ 

वर्वैरोऽलयन्यथा जातोऽपिः इति क्षीरखामिक्चनम् ॥ यस्य योषा द्वी प्वपुरषा 
पश्चभतैका। यख मन्निण ईदी ऊुटस्थितिः कुलचारः स मनच्री तु पुनः कुलजन्मादि- 
निश्वयेन कथं केन ग्रकारेण वर्त॑ते । समुच्चयाखेकारः ॥ 

देवेद्यादि । देव, तथाविधान्वयपात्रे तादशकुक्वति च पुनः अत्र मन्त्रिणि या 
प्रसिद्धा इयं प्रयक्षीमूता अदं महीक्षित् अहं राजा इति रद्शी अ्कृतिरटंकासे ब- 

तेते । उभयङुखविद्धिपात्नेः जातिकुलनि्मखताभाजनैः निदहीनचारितरैः निकृष्टाचारेः 
्षत्रपुत्रेः राजपुत्रैः फेटा अभ्यवहारेण स्थितिरव्त॑ते ऊजितमोजनाश्वादनाचासे 
यद्रतैते । यस मन्नरिणः उच्छिष्टमोजनं उत्तमं हुवन्ति न केवलं उच्टिष्टभो. 
जनविधानं देवेन च त्वया खयमात्मना अभ्युत्थानविदितिः आसनाटूत्थीभवनविधानं 

वतैते ¦ वान्धवजनग्रणतिः कुदटुम्बवर्गस्यासय प्रणामकरणं सामन्तोपनतिर्देलपतिभिः सं- 
मुखागमने च महापुरुषापवितिश्च महापुरुषाणां महा तुभावानां अपचितिश्च पूजा यद्र 

तेते ¦ सा पूजा तां आाहतिर्निश्चयेन अन्तःकृतातङ्का मनस्युत्पादितसंतापा शत्यशल- 
केवे हृदयक्चु्धासिखण्डमिव क सवियेकं ल्सेकं खरं अतिशयेन न खेदयति दुःखयत्येव । 
कथभूतं टोकम् । अहंकारोत्सेकं वयं महान्त इति मर्व॑म् ॥ 

ततश्च तस्मात् कारणाच । असष्टोकेयादि । असथोक्षुरोधेन नीचरोकानुवतै- 
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देव, श्रूयन्ते सतां सतां च प्रग्रहावग्रहाभ्यां च नपेषु व्यापदः। 
तथा हि--कलिङ्कष्वनङ्ञो नाम तृपतिर्दिवाकीतिसेनाधिपल्ेन साम- 
न्तसंतानं संतापयन् संमू प्रकुपिताम्यः प्रतिम्यः किठेकेष्ठानुरोधं 
वधमवाप } केररेषु कराः कितव पौरोहियेन, वङ्गारेषु मङ्गलो 
वृषस्य साचिव्ये, कथकैरिकेषु कामोऽवरुदधवधूसनंधयस योवराज्येन, 
तथा वद्धषु स्फुलिङ्गः कुलक्रमागतस चतुरुपधाडुद्धस्यापि सचिवस्यावमा- 
नेन, मगधेषु मकरध्वजः साधरुसमीहितस्यापि पुरोहितस्यावहेरेन, कोङ्गषु 
कुरङ्गे देरकोदोचितपरतापस्यापि सेनापतेरधिक्षेपेण) चेदिषु नदीयो 

नेन च सषटोकोपेक्षणेन च॒ उत्तमलोकानामनादरेण च उदासीनत्वेन च रमालक्ष्मीर- 
क्षमा असमथ भवति । केव । कुरङ्गीव शद्धीव । कथंभूता कुरङ्गी । व्याल्दोकाम्तराखङ्गी 
एकस्मिन् पारव व्यालो दुष्टगजः द्वितीयस्मिन् पारशवं शेर: पर्व॑तो वतैते तयोरन्तराे 
मध्ये अङ्गः शरीरं याः कुरङ्गयाः सा व्याख्दोटान्तरालाङ्गी । उपमालङ्कारः ॥ 

देवेद्यादि । हे देव, असतां दुजैनानां सतां च साधूनां प्रम्हावम्रहाभ्यां खीका- 
राभ्यां ग्रे राजञ व्यापदो विपत्तयः श्रूयन्ते आकर्न्ते । कथम् । हि निश्चयेन । तथा 
दि। तदेव निरूपयति--कलिन्षु कलिद्गदेशेषु अनङ्गो नाम नृपती राजा दिवाकीर्तेरनापितसय 
सेनापतित्वेन सामन्तसंतानं सेवकनृपसमूहं संतापयन् दुःखं दापयन् संभूय मिला 
एकीभूय अरकुपिताम्यः प्रकृतिभ्यः भ्रजाभ्यः । किटेति सेकोक्तो । एकलेोष्ाचुतेधं 
एकैकमसिण्डादुवर्वनं वधं घातं अवाप प्राप्तवान् । उक्तं च-अमालयादययाश्च पौराश्च 
सद्धिः प्रह्तयः स्प्रताः । खाम्यमालस॒हृत्को शराष्रदुगेवलानि च ॥ राज्याङ्गानि प्रकृतयः 
पौराणां ्रेणयोऽपि च 1: केरलेषु दक्षिणाभ्रितदेरषु करालो नाम राजा कितव विजातेः 
पारोदहिष्येन पुरोहितत्वेन वधं अवाप । वक्लटेषु मङ्गलो नाम राजा व्रृषल्ख ब्राह्मण्यां 

द्रेणोत्पादितसख साचिव्येन साचिव्यत्वेन वृधे अवाप । क्थकेशिकेषु क्थकैरिकनाम- 
देशेषु कामो नाम राजा अवरद्रवधृसनंधयस्य वाराष्कनापुत्रसय यौवराज्येन युवराज- 
त्वेन वधं अवापेति संवन्धः । तथा च वङ्गेषु वद्गदेरोषु स्फुटिङ्गो नाम राजा कुलक्र 
मागतखख चतुरपृधाचुद्र स्यापि सचिवस मन्िणः अवमानेन वधं अचाप । उपधीयते 
समीपे दोकयते परीक्षाथ उपधा धर्मकामार्थोमूयोपन्यासेन आश्चयान्वेषणं चित्तपी- 
क्षमं उपधोच्यते ! यत्कोटित्यः कविः प्राह- निरो चदौचपरिक्ानं मनोज्ञानं उपधा । 

सगघे(मागधीये)षु मगध(वीय)देेषु मकरध्वजो नाम राजा साधुसमीहितसयापि 
रोभनचेषटितसापि सदाचारसापि पुरोहितसय अवहेटेन अनाद्रेण वधे अवाप। 
कद्ग कोङ्गदेशेषु कुरङ्ञो नाम तरपतिः देशकोशोचितप्रतापस्यापि देशकोरोन उचितः 

(त 

ग्रतापो यस्य स देरकोशोचितग्रतापस्तख अधिक्षेपेण तिरस्कारेण वेधं अवाप । चेदिषु 
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निरपवादखापि महतः सुतल यौवराञ्यप्रच्यवेन । देव, यपि देवस्य 
तेनोबठं प्रवरम्, तथापि- 

तेजक्तेजस्विनां स्थाने धृतं धृतिकरं मवेत् । 
कराः सूयौदमवद्धानोः किं स्फुरन्ति हतारमनि ॥ १७८ ॥ 

देव, सकटटोकापिकैश्वयंवन्यानां हि विचानां साधूपचरितं स्फुरित- 
मवस्थानसभ्थितमपि खीरलमिवातीवा्मन्यादरं कारयघ्येव जने । एतच्चा 
करनिमरलमणेरिवि बहिरेव । देव, प्रसादनादनात्मभाविन्योऽपि विभूतयः 
पतिंवरा इव खाद्पतितस्यापि जनस्य भवन्ति, न पुनरायुःस्थित्तय इवानुपा- 

पितगुस्कुरस्य यलवत्योऽपि सरस्वत्यः । यतः । 

चेदिदेरोषु नदीश्च नाम नृपतिर्निंरपवादस्यापि लोकश््रधितस्यापि महतः सतस म- 

हतः पुत्रस च्येषपुत्रस्य यौवराञ्यप्रच्यवेन युवराज्यत्वेनोचालनेन वधं अवाप् । देव, 
यद्यपि य(द)यपि देवख तव तेजोबरं तेजसः प्राणालययेऽपि असहनलक्षणं बलं सा- 
मर्यं तेजोबलं प्रवलं प्रचण्डं वतैते, तथापि तदपि । 

तेज इत्यादि । तेजखिनां पुरुषाणां तेजः स्थाने धृतं योग्यप्रदेशस्थापितं शृतिकरं 
संतोषोत्पादकं भवेत् संजायते । भानोः कराः सूरयादमवत् सूयैकान्तमणो ला यथा 
स्फुरन्ति चमच्कुर्वन्ति तथा हतादमनि नष्टपाषाणे धरता विस्फुरन्ति चमत्कुर्वन्ति किम् 
अपितु न स्पफुरन्तीलर्थः । दृष्टान्ताक्षेपः ॥ 

देवेद्यादि । हे देव, सकल्लोकाधिकरश्रयैवन्यानां सकलानां लोकानां अधिक. 
श्वयेतया वन्यानां नमस्करणीयानां हि निश्चयेन विद्यानां शाघ्राणां साधूपचरितं रचि- 

रतया व्यवहृतं स्फुरितं चमत्कृतसवस्थानस्थितमपि निजस्थाने स्थितमपि घलीरत्नमिव 
घ्री शरेष्च्लीव अतीवातिरायेन आत्मनि खस्िन् जने लोके आदरं कारयत्येव् । एतच 
स्फुरित अस्य पामरोदरस्य मन्निणः कृत्रिभरत्नमणेरिव स्फटिकमणिकृतदारकस्येव 

बहिरेव, वतेते, नाभ्यन्तरे । हे देव, प्रसादनात् प्र्न्नीकरणात् अनृात्मभाविन्योऽपि 
आत्मनः अभविष्यन््योऽपि विभूतयो लक्ष्म्यः पर्तिवरा इव कन्या इव॒ सासतितस्यापि 
जनस अकस्मादागतसयापि लोकस भवन्ति संजायन्ते । वसुदेवस्य गन्धरवदत्तावत् 
मसाधिताः सदयो न भूतयो भवन्ति । पुनः सरखलयो भवन्ति । कस्य । अनुपासित- 
गुख्छुलस् असेवितगुवाम्नायख । सरखलय; कथभूताः । यतनवलयोऽपि अदर्निरमनुशी- 
लिता अभ्यस्ता अपि।का इव । आयुःस्थितय इव । विभूतयो मवन्ति भूपप्रसादात् 
न पुनरायुःस्थितयो भवन्ति । यतः कारणात् । 
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नृपकरुणायाः कामं द्रविणकणाः संचरन्ति शरणेषु ` 
न त्वामिजात्यमेतत्पाण्डित्यं वा नृणां भवति ॥ १७९ ॥: 

देव, तच्छर्येऽपि यत्कचिसंसि नभसि विद्युत इव विघाविरसित्- 
तद्धनस्य घनस्येव माहास्म्यान्नास्मनः । यतः । . 

वि्यारसविहीनापि धीस्थटी विमवातपात् | 

व्यरीकोक्तोत्तरङ्गयं भवेन्मुग्धस्रगप्रिया ॥ १८० ॥ 7. 
यदपि कचिक्रचित्करापु पयसि पतितस्य तैरषिन्दोरिवान्तर्यपिशूल्य- 

स्याप्यस्योपन्याससाहसम्, तदपि रक्ष्मीख्वरामारापारस्खरितमतिभू- 

गीप्रचारस्य दुभरजट्रकुटारविनिर्मिचमानसारस्य हताहंकारस्य सरस्वती- 
पप्यपातकावसरस्य जनस्याजर्यानन पुनर्वेधोदायौत् । 

चपकरुणाया इत्यादि ! वरपकरणायाः राजकारण्यात् काममतिरयेन द्रविण- 

कणाः धनठवा धनधान्यानि वा शरणेषु गृहेषु संचरन्ति । एतत् प्रयक्षीभूतं आमिजार्खं 
कुटीनत्वं पाण्डिलं वा वैदुष्यं वा वरृणां मवुष्याणां न भवति । जायलकारः ॥ 

देवेत्यादि । हे देव, तच्छुल्येऽपि अभिजातपाण्डियरहितेऽपि तव ॒मच्चिणि य- 
त्कचित् पुंसि भवत्सचिवसदरे पुरुषे वियाविलसितं वियाविलासो वतैते, तत् धनस्य 
माहात्म्यात् न जात्मनः न खस्य प्रभावात् । कस्मिन् कसाः(क) इवं । नभसि आकारो 

विद्युत इव । यथा नभसि विद्रुत स्तडितः विलसितं भवति तत् घनस्य माहात्म्यात् वि. 
युतो विरूसितं भवति, तथा असन् सचिवे धनख माहप्म्यात् विद्याविरसितं भवति 

न ठु आकार विघुतो विलसितं खयमेव भवति ॥ यतः कारणात् । 
विद्यारसेच्यादि । वि्यारसविदीनापि विधारसेन रहिता अपि इयं धीस्थली 

विभवातपात् धनधर्मात् व्यलीकोक्तोत्तरद्घ भवेत् व्यटीकोक्तेरसयवचनैर्तरङ्ग उ- 

तष्टो भवेत् 1 कर्थमूता धीस्थली । सुण्धस्रगप्रिया मुग्धा अविद्रांसस् एव मगा हरि. 
णास्तेषां प्रिया । यथा रसहीनापि जररदहितापि स्थली भसलयजल्कष्टोला सती प्रगाणां 
प्रिया भवति वह्टुमा मवति, तथा अख धीसथली सुग्धानां प्रिया भवति वहम 
भवति } रूपकालंकारः ॥ 

यद् पीद्यादि । हे देव, यदपि यत् क्रचित् कचित् का का कलासु वकतृत्वकवि- 
ल्वादिषु असख सचिवस्य उपन्याससाहसं भवति वचनरचनायाश्वादुयं मवति । कर्थभू- 

तस्य । अन्तव्या्चिश्ून्यसापि अभ्यन्तरे कलनुभवनरहि तस्यापि पयसि जे पतितस्य 
तेलबिन्दोरिव, तदपि तच्चापि जनख वाग्मि(ग्गमिलेकस्य अजर्यात् संगमात् न पुनर्वा- 
धादायौत् प्रज्ञोत्कषीत् । कथभूतसख जनस्य । .लक्ष्मीख्वलाभाशापासस्सलि तम तिम॒गीप्र- 
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यतो देव, घटदासीनां हि वदनसौरमं स्वामिताम्बूखोद्धालान्न सौमा- 
स्यबलात्, पवनस्य हि परिमर्पेशकता प्रसूनवनसंसगांचनिसरगात्, दारुणो 

दाहदारुणता ब्रहद्धानुमावात्र स्वभावात्, मण्डरस्य हि मण्डनकण्डू- 

-ताधिपतिसंनिधानवश्ात्रसौर्यवेशात्, उपलरकरुस्य हि नमस्यता दे- 

कारानुमावात्र प्रकृतिभावात् । अपि च । 

अबुधेऽपि बुषोदररे प्राज्ञायज्ञा विजुम्भते । 
पंस्वर्वः कौरालादेति यतः काचोऽपि रलताम् ॥ १८१ ॥ 

चारख लक्ष्याः लवो ठेरस्तघ मख आदा वाञ्छा सैव पाश्च: कण्ठवन्धमखना तत्र 
स्वलितो बन्धमायातो मतिस्रग्याः बुद्िहरिण्याः प्रचारः प्रवर्तनं यस विदादायकजनस्य 
स तथोक्तस्तसय । पुनः कथंभूतख वाग्मि(ग्िमि)लोकसख । दुर्भरजटरदुञरविनिभिन्नमा- 

नार दुःखेन महता कैन भ्रियते दुर्भरः स चासौ ज्रः कुक्षिः स एव कुठरः 
परञ्ुवा तेन विनिर्भि्ो विदारितौ मानसारो अभिमानतरमध्यो यख स तथोक्त 
सख । पुनः कथ॑भूतख वियादायकजनसख । हतादंकारख हतो विध्वंसित: अकारो 

मदो यख स तथा तख । पुनः कथेंभूतख विधादातुज्ञनख । सरखतीपण्यपातकाव- 
स॒रख सरखतीविक्रियपापसमयसय ॥ 

यत इत्यादि । ह देव, यतो यसरत्कारणात् षटदासीनां ङुटदारिकाणां हि नि- 
श्रयेन वदनसौरभं मुखसोगन्ध्यं तत्लामितेम्बूरो द्रालात् खामिना चर्वितनागवठीपर्णो- 
च्छिष्टमक्षणात्, न सौभाग्यबलात् । यतो है देव, पवनख दि निश्चयेन परिमलूपेशलता 
सुगन्धमनोदहरतं तत् प्रसूनवनसंसगंदपुष्पवारीसंगमात्, न हि निस्गत्खभावेन । है 
देव, दारणः कष्ट दाहदारुणता भस्मीकरणरोद्रता तत् वृदद्वानुभावात् अभिसंयो- 
गात्, न खभावात् । यतो हे देव, मण्डलख ङैरख दि निश्चयेन मण्डनकण्डूलता 
[अधिपतिसंनिधानवरात्, न शोयौवेशात्] । है देव, उपलशकलख पापाणखण्डख दि 
निशवयेन नमता नमस्कर्तव्यता नमस्करणीयता देवाकाराचुभावात् देवताप्रतिच्छाया- 
प्रमावात् , न प्रकृतिभावात् न खभावास्ितायाः ॥ ४ 

अपि च । अवुधेऽपीलयादिं । हे राजन, अदुपे मूखंऽपि वुधोद्वारे बुधकथनात् 
घुधवचनात् प्रज्ञानुनचा प्राज्ञानां अनुज्ञा अनुमतं विजृम्भते प्रसरति । मूखंमपि यदि 

विदो विद्रोसं कथयन्ति तदा प्राक्ञाः कथयन्तयेतदयं विद्रानेवेदुमन्यन्ते। यतो 
यसरात् कारणात् संस्कुः कौशलात् वेकटिकल विज्ञात काचोऽपि रलतां एति 
दृन्तारेकारः ॥ 
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यदुनः सेवकरोकदोराम्यं प्रचिख्यापयिषुः किमप्यणकपदबन्पेन 
भगवतीं सरस्वतीं विधमति, तत्र यो हि स्वयमेवं निकायति स कथं नाम 
दुरात्मा स्यादिति परम्रतारणार्थम् | किं च| 

आत्मनि विवेकविकः प्रसिद्धिमात्रेण रज्यते सकः | 
कैरव इव कमङेऽपि हि न श्रीः पूज्यं तथाप्यब्जम् ॥ १८२ ॥ 

वृत्तं पुनरस्य पिष्याकपप्याङ्गनाजनखेवाोकान्तोत्सर्रनेकरोऽनेकपा- 
खण्डिरिङ्गिस॑सर्गविसगैरेव राजपथीङ्कतम् । यतः । 

यत्पुन इत्यादि । है राजन्, यत पुनः सेवकलोकदौरातम्यं किंकरजनदुषटतव 
प्रचि्यापयिषघुः प्रस्थपयितुमिच्छुः कथयितुमनाः किमपि ईषत् अणकपद् बन्धेन 

श्रेकादिना भगवतीं परमेश्वरीं सरखतीं वाणीं विधमति संतापयति, तत्र कारणान्तरं 
वरते । तत् किं कारणम् । यः सचिवः हि निश्चयेन खयं आत्मना एवे अभुना अकारेण 
निकायति वदति स कथं केन प्रकारेण । नामेति संभावनायाम् । दुरात्मा दुष्टः सात् । 
अपितुन स्यात् । इति अमुना प्रकारेण परप्रतारणार्थप् । परेषां वश्वनार्थमिदर्थः । 
उक्तं च-भगः श्रीकाममाहात्म्यवीर्यैयत्नाकैकीर्तिषु । मज्यते सेव्यते मथ्यते च भगं 

खलं भगं फं वेति व्यक्तव्यादयः कामोऽत्र योनिः सूयैविरोषो भगः पुंसि मित्रवत् 
धर्मो मोक्षश्च मगः । यथाहुः--दिशवर्यख समग्र धर्मश्च यजयसः धितः । वैराग्यख 
च मोक्ष वण भग इति स्मरतः ॥' 

किं च भसि किद्िरेषः । आत्मनीद्यादिं । हे रजन्, आत्मनि खस्मिन् 
विवेकविकलः सकलः पुमान् प्रसिद्धिमात्रेण रज्यते रागं करोति । कैरवे श्रेतोत्पटे इव । 
यथा कैरवे श्रीम विद्यते तथा कमटेऽपि हि श्रीनसि । तथापि अब्जं कमलं पूज्यं न 
कैरव पूज्यम् । टान्ताकंकारः ॥ 

अथेदानीं सचिवस्य वंशं विदां च वर्णयित्वा दततमाचरणं वर्णयति । विधुरोपकारं 
पश्वादरकष्यति- हे राजन्, अस्य सचिवस्य वृत्तमाचरणं पुनः अनेकशः अनेकवारान् 
अनेकपाखण्डिटिद्विसंसगविसगैः अनेकपाखण्डिलिद्गाः चावौकाद्यसेषां संसगैविसमः 
संगतिवद्धिः पुरषैः राजपथीकृते प्रकटीकृतम् । कथंभूतैः अनेकपाखण्डिलिद्विसं घ्वि- 

समैः । आलोकान्तोत्घगेः आर्याना्यदेरापर्यटनशीलैः । अस्य वृत्तं कस्येवे । पिण्याकप- 
ण्याङ्गनाजनस्येव पिण्याकेन खर्खण्डेन पण्याङ्गनाजनः वेदयाजनस्तसख पिण्याकपण्या- 
इनाजनसय । खलखण्डं गृहीत्वा रातं ददाति यः पण्याद्गनाजनसतस्येव अस शील 
वर्तते । यतः कारणात् । 



४६६१ काव्यमाला । 

तरेदण्डिकाहितुण्डिककापारिककौरिकवतकैः । 
कीतिर्जगति प्रता खरपरदीक्षाधिकैरसख ॥ १८६ ॥ 

यस्तु खास्थ्यावसरेष्वपि सम्रद्धदेशो हि महीयः कीनाश दृवावदयं 
(५. हि 0, 

करोति कामपि विङृतिमिति - धूमकेतुरिवानपराधमपि जनपदं पीडयति, 
प्रभूतपक्षवरो हि मूपारः रोरु इव कसय भवति वर॒ इ्यनुरक्तमतीरपि 
प्रृतीरसमञ्ञसयति, कृदकोरो हि धरेश; क्षपितपक्षः पक्षीव भवेस्सुख- 
साध्य इति धनं निधनयति, व्यसनव्याकुल्ितो हि राजदुतो व्यापितं इव 

0 क [० 

नजातु विकुरुते पुरश्वारिषिति द्विषतः प्रोत्कषयति, एकारक्षो हि 
भित्तिपतिः कसितियि न॒ सास्परेषां विषय इति न कमप्यभिनातं स- 

` अदण्डिकेल्यादि । हे राजन्, अख सचिवस्य कीर्तिः जगति प्रता व्याप्ता । 
कैः कृत्वा कीर्तिः प्रता । तदण्डिकाहिवुण्डिककापालिककोरिकन्रतकेः त्रीणि दण्डानि 
समाहृतानि तरिदण्डं चिदण्डेन चरन्ति त्रेदण्डिकाः रैवलिग्गिनछिकमतायुसारिणः, अ- 
हितुण्डेषु नियुक्ताः आदहिवुण्डिकाः सपेधारक्ाः गारुडिकाः वा, कपष नियुक्ताः 
कपाटिकाः, कौरिकेषु नियुक्ताः कौशिकाः इन्द्रजालपतयसतेषां कुत्सितानि त्रतकानि 
येषां ते तथोन्तासे न केवलमेत: । कीर्तिः प्रता । खरपयदीक्षाधिकैश्च सरपटानां 
भावकानां दीक्षा तया अधिकाः खरपटादीक्षाधिक्रास्तैः। अपकृष्टसमुचयाट्कारः ॥ 

हे राजन् , यस्तु सचिवः खार्ण्यावसरेष्वपि लोकानां सौम्यसमयेष्वपि सश्द्वदेशो 
हि महीशः खस्थदेशो राजा कीनाश इव यम इव अवदृयं निश्चयेन कामपि कांचिदपि 

विकृति विकारं करोति विदधाति इति ईदश विचिन्य धूमकेतुरिव अग्न्युत्पात इव 
अनपराधमपि निदषमपि जनपदं देशं पीडयति संतापयति । हे राजन्, प्रमूतपक्षवलः 

प्रचुरपक्षसामभ्यैः हि निश्चयेन भूपालो राजा देर इव पर्वत इव कलय पुरुषस वशो 

भवति । अपितु न कखापि। इति विचायं अनुरक्तमतीरपि अनुरक्तवुद्रीरपि प्रकृती- 
रमादयपौरादिका असमज्जसयति अन्यायवतीः करोति । हे राजन्, कृरकोशः अल्प- 
भाण्डागारो धनहीनो धरेशो राजा क्षपितपक्षः टच्वितपत्रः पक्षीव शङखन्त इव सुखसा- 
ध्यो भवेत् अनायासेन हस्तमायाति इति विचायं धनं टृपखापतेयं निधनयति विना- 

दायति । हे राजन्, व्यसनव्याकुलितः अवस्थया विहृलीभूतो हि निश्चयेन राजसुतो 
राजपुत्रः व्याधित इव रोगीव पुरश्वारिषु लोकेषु सचिवादिपु जातु कदाचित् न 
विङुरते न विक्रियां करोति इति कारणात् द्विषतः शनृन् प्रोत्कधेयति सवलान् करो. 
ति । हे रजन्, एकारक्षः एकाव्याप्तः हि निश्चयेन क्षितिपतिः करिपतिरिव परेषां 
भेष्टिषामन्तादीनां विषयो गम्यो न खात् नो भवेदिति विचायं कमपि कंचिदपि अभिः 
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हते, स किल प्राणप्रतीकारेषु खापतेयोपकारेषु वा विधुरेषु भवितोपकर्मेति 
को नाम श्रहधीत | यतः। 

स्वस्थावस्थायामपि योऽन्थपरम्परार्भमीहेत । 
स॒ कथं विधुरेषु पुनः खामिहिते चेष्टतेऽमा्यः ॥ १८४ ॥ 

तसादेव, कणैकटुकमपीद्मेवमवधायताम् । 
अपि त्वामतिवाद्येष यथातीतान्मदीपतीन् । 
तूरीवान्याश्रयस्थायी रुश्चा(म्बा)टुश्चानिराचरः ॥ १८९ ॥ 

अन्यथा । 
तत्तनपतिसंमीणविनिवौहपरा नराः । 
कथं पत्यन्तर्ं यान्ति कान्ता इव कुरोद्रताः ॥ १८६ ॥ 

जातं अलीनं न सहते न क्षमते । हे राजन्, स मनी । किटेददेतौ । प्राणप्रतीकारेषु 
भ्राणरक्षणेषु खापतेयोपकारेषु वा धने दत्वा उपकारकरणेषु वा विधुरेषु व्यसनेषु 
उपकती उपकारको भविता भविष्यति ईदशमथं कः पुमान् । नामेति संभावनायाम् । 
श्रह्ीत संभावयति । अपि तु न कथिदेतां वातौ मन्यते ॥ 

यतः । खस्थावस्थाथामिलयादि । हे राजन्, खस्थावस्थायामपि सुखाव- 
सरेऽपि यो मच्री अनर्थपरम्पराथ इःखश्रेणिनिमित्तं दहेत चेष्टेत । स पुनरमायो 
विधुरेषु खामिहिते खामिहितनिमित्तं कथं चेषते कथं व्याप्रियते । अपितुन 
कथमपि । आशक्षपाठंकारः ॥ 

तस्मात् कारणात् हे देव, क्णैकटुकमपि कणेशूलप्रायमपि इदं वचनं एवममुना 
प्रकारेण अवधाय॑तां निन्नायताम् । त्वयेति संबन्धः ॥ 

अपि त्वामिस्यादि। एष मनच्री त्वामपि भवन्तमपि अतिवाह्य वश्वयित्वा यथा 
अतीतानयदयोधोदीन् नृपान् वज्चयित्वा तूरीव तूरवादक इव अन्याश्रयस्थायी अन्यनर- 

पमन्दिरे स्थाखति । कथमूतोऽयं मन्नी । रम्बाडुचानिशाचरः उत्कोटव्रोटने राक्षसः । 
रपकानुमानाख्कारः ॥ 

अन्यथद्यादि । अन्यथा यदेवं न भवति तदहि नराः किंकराः प्यन्तरं अपर- 

राजानं कथं केन प्रकारेण यान्ति गच्छन्ति । कथभूताः नराः । तत्तत्र पतिसंगीर्णवि- 
निवौहपराः तेज्ैजेगल्मसिद्धेः वरपतिभिः रज्ञमिः संगीर्णः प्रतिज्ञातो विनिक॑दः से. 
बाफटं तस्मिन् परास्तत्पराः । पुनः कथंभूताः नराः । कुलोद्रताः कुलोेद्धताः कान्ता 
इव् । उपमारकारः ॥ 



४६८ काव्यमालख | 

देव) नितान्तं संवृतचित्स्यापि दु्वैत्तस्य प्रमादेन प्रमोदमदाम्यां नि- 
्ोद्रेकेण वातिरहस्योदयमपि हृदये भवत्यवदयं प्रकटारायम् । अतश्च यः 
खट दृददुष्टवासनास्यासप्रकरषादुषायामेवमुखनति स कथं नाम दैवदोषेण 
दुविरसितोन्मेषेण वा परकस्पितसेन्येषु सहचारी संमाव्येत । तथा टि । 

यौ खास्थ्याय समीहते व्याधित मृष च | 
[न्वा 

खार्थसिद्धिनिरोद्धारौ धिग्धिक्तौ वैयमन्रिणो ॥ १८७ ॥ 
व्याधि्व्यसनवृद्धिश्च गोपे भूपे च नासि चेत् । 
न धेनुः कामधेनुश्च वैद्यस्य पचिवस च ॥ १८८ ॥ 

तथा | । 

अश्युमय कार्दरणं दृपतेव्य॑सनं नियोगिनां करम् | 
तनच्रस वृतिविनिमयमारममाणः युखी सचिवः ॥ १८९ ॥ 

देबेदयादि । है देव दे राजन्, नितान्तमतिशयेन संग्रतचित्तखयापि दशेत 
दुराचार पुरुषस ग्रमादेन असावधानतया प्रमोदमदाभ्यां दषौहकाराभ्यां कृत्वा 
निद्रोदरैकेण(न) निद्राधिकतया वा अतिरहस्योदयमपि अतिगुप्तपापमपि हृदये मनति 
अवद्यं निश्चयेन प्रकटारायं प्रकटाभिप्रायं भवति । अतश्च कारणात् यस्तव मची । खट 
वाक्यालंकारे । दढदुष्टवासनाभ्यासप्रकषीत् दृटा बल्वत्तरा दुष्टा पापिष्ठा यासौ वासना 
तसा अभ्यास पुनः पुनरयुरीलनख प्रकर्षात् अतिशयात् उषायां रात्रौ एवमसुना 
प्रकारेण उत्खनति जल्पति स मन्री कथं केन प्रकारेण । नामेति संभावनायाम्। देवदो- 
पेण देवतादोषेण देवताछ्रृतम्रथिलत्वेन दुविक्सितोन्मेषेण वा दुराचारप्रादुभौवेन प्रक्- 

त्पितसैन्येषु रचितगजघयादिसेन्येषु ईदग्विधेपु केषु सहचारी सहायः संभाव्येत । 
अपि तुन संभाव्यत इयर्थः ॥ 

तथाहि रात्रौ खप्रावस्थायां किमेष जल्पतीयाद-याविदयादि । यौ खास्थ्याय 
खस्थतानिमित्तं समीहेते चेषते व्याधितस्य वरप च रोगिणो राज्ञश्च तौ वेयमन्तरिणो 
धिक् । निन्दिताविमाविदयथः । कथंमूतौ तो । खा्थेसिद्धिनियोद्धारो खार्थखय निजम्र- 
योजनसख सिद्धेः प्रापतेनिरोद्धारो निषेधकौ । यथासंख्यालंकारः ॥ 

व्याधिव्वसनदृद्धिसिलयादि । `" 
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तथा अश्चुभस्येद्यादि । सचिवः एतत् आरभमाणः कुर्वाणः । किमारभमाणः । 
अश्ुभख कालहरणं यदा राज्ञो अष्यभ भवति तदा सचिवः कालहरणं कारयानं 



९ आश्वासः] यचस्िरुकचस्पूकाव्यम् । ४१९ 

रोय चास निगदेन व्याख्यातम् । यतः । 

वणिजि च भिषजि च शूरः चोण्डीरो दुबे च विक्रङे च | 
कपिरिव निभृतसिष्ठति रणशण्डे चण्डदण्डे च ॥ १९० ॥ 

(क क 

देव, सररुखभावसख देवस्यामात्यदेत्यानामाकल्पोदञ्चः प्रतिक्रियाप्रपञ्चश्च 
साधुतायोगेऽनुरागे च कारणम् । तत्र चामीषामेतत्तासथ॑म् । तथा हि-- 
सपुरुषप्रषतवधाय व्याधस्याखिराङ्गप्तवरणं यच्रावरणमिवामाल्यजनख ल- 
म्बाञ्चलकं चोरुकम्, सुग्धमीनवन्धनानायमिव महाकायः कूषैकेश्निकायः, 
कपटबकोटपेटकधटनाय सर इवोदारमुदरम्, परव्यसनान्वेषणाय मृगधू- 
तेखेव मन्दमन्दाचारः पादप्रचारः, कथमेते खट् पातारप्थाः करस्था मम 

करोति वृहत्कालं यथां अञ्युभं तिष्टति तथो करोति । दृपतेर्व्यखनमारभमाणः सुखी 
भवति । नियोगिनां कलहमारभमाणः सुखी भवति । दीपक्ाठंकारः ॥ 

देव, अस सचिवख रौयं सोभय्यं निगदेन लोकप्रसिद्धवा व्याए्यातं सूचितमेव । 
यतो यस्मात् कारणात् । वणिजि इत्यादि । दणिजि च क्रयविक्रयकारिणि, भि- 
षिजि च वेदे च, अयं शरः चओोण्डीरस्तयागविक्रमाभ्यां विश्वतः 1 दुवे बक्सामभ्य॑रहिते 
विकले च पङ्ग्वादौ शौण्डीरः, अयं मन््री रणशौण्डे चण्डदण्डे च पुरषे निशरतसिष्ठति 
विनीतो मौनवान् सन्नास्ते। क इव । कपिरिव यथा कपिमौनवान् तिष्टति विनीतश्च 
भवति । यथा योगी शिक्षयति कपिस्तथेव करोति । उपमाङुकरारः ॥ 

हे देव हे राजन्, सरल्खभावद्य . अकुटि्प्रकतेदेवस तव॒ अमाददैटानां 
मन्िराक्षसानां आकल्पोदबः कषायवखाद्विवेषो द्रमः प्रतिक्रियाप्रपश्चश्च प्रतीकारवि- 
सारश्च साधुतायोगे साधुतग्राप्यथं अनुरागे च राजानुरागविधायने च कारणं 
हेतुर्व्तते । तत्र च तेघु आकत्पोदश्चनादिषु अमीषां सचिवानामेतत्तात्पयमेतद्रहयम् । 

तथा हि तदेव निरूपयति-सत्पुरषष्रषतवधाय सत्पुरुषश्रगटननाथं व्याधस्येव ल 
व्धकस्येवं अच्खिलाङ्गसंवरणं सर्वशरीरप्रावरणं यत्रावरणं च अमादयजनस्य खम्बा. 
श्वल दीधप्रान्तं चोल्कं परिधानधोतवचरम् । हे राजन्, अमालजनसय कूर्चकेश- 
निकायः महाकायो वृहत् । कथंभूतः । युग्धमीनबन्धनानायमिवे उदारभद्रकज- 
नमत्सबन्धननिमित्तं आनयमिव् जालमिव । है देव, अमायजनयय उदारमुदरं वृदद्र- 

तते । कथभूतमुदरम् । कपटवकोटपेटकधृटनाय सर इव कपटाः परवन्ननाचारास्त 
एव वकोटा वकरास्तेषां पेटकः समृहः तस्य वटनाय चेष्टनाय सर इव तडाग इव । 
हे देव, सचिवजनस्य पादप्रचारः । क्थभूतः । मन्दमन्दाचारः दनः इनः संचरणम् । 



४४० काव्यमाल | 

भविष्यन्ति शेषरिखामणय इति ट॒ण्टकतयेव सुहुखहञरेषु निमजनम्, 
कदा ह्यमी गगनचराः कदनकन्दुकविनोदकरा मम मविष्यन्ति रविरथतुरज्ञा 
इृत्यपजिदी्षयेवादितिसुतोपासनम्, अरे हताश हुता, मयि सव्याश्रयाशे 
सर्वा च कथं नाम तन्नामवान्मवानितीष्यैयेवाहुतिमिषेण विषमरोचिता- 
डनम्, सुप्रयुक्तस दम्भसख ब्रह्माप्यन्तं न गच्छतीति मनीषया साधुजनकच- 
कुनिहननाय द्वीपिद्विजोदीपनमिव देवताचैनम्, कियन्तो मया महान्तः 
प्रतारिताः कियन्तो नाच्यापीति संमारनायेव जपव्यवसायः, कुशरश्कुद- 
शनाय बकसेव ध्यानपरता, चतुरवञ्चनाय वकस्येव धमांगमपाठः, परलो- 
कगतिभङ्गाय निगलजालसेव गुरुचरणोपचारः, शाकिनीजनस्येव सेवकेषु 

कस्येव । म्रगधूतैस्येव । किमथैम् । परव्यसतनान्वेषणाय परेषां राजलोकादीनां व्यसनस्य 
अवस्थायाः अन्वेषणाय विलोकनार्थम् । हे देव, अमादयजनसख सुहुमुहुवारंवारं जेषु 

नमलन कायप्रवेशनं इति एतस्मात् कारणात् कुण्टाकतयेव चोरस्येव मुष्रणनिमित्त- 
मिव । इतीति किम् । एते रेषरिखामणयः देषनागरिरोरलानि । खट वाक्यालंकारे । 
पातालस्था मम करस्थाः कथं भविष्यन्ति। हे राजन्, अमायजनयख अदितिसुतोपासनं 
भ्रीभास्करसेवनं इति एतस्मात् कारणात् वर्त॑ते ¦ कदा कस्मिन् कटे हि निश्वेयेन 
अमी गगनचराः कदनकन्दुकविनोदकराः संग्रामद्ष्टककीडाकारिणः रविरथलुरङ्नः 

मम भविष्यन्ति तेषामपजिदहीषेया इव॒ अपदर्ठुमिच्छया इव । हे देव, अमालयजनख 
इति ईषया अक्षमया इव॒ आहुतिमिषेण दोतव्यद्रव्यद्न(व)तुटेन विषमसेचेस्ताडनं 

अपनः कुषटनम् । इतीति किम् । अरे हताश्च निभौग्य हुता अग्रे, मयि मच्िणि आ. 
भ्रयारे आश्रयभक्षके सवारो च सर्वभक्षके च सति विद्यमाने । नामेति संभावनायाम्। 
तत्नामवान् अश्नयाद्चसवांशनामवान् भवांस्त्वं कथं वर्तस | हे देव, अमादयजनख 
सुप्रयुक्तख युक्ततया कृतस दम्भ अन्तं पारं त्ह्मापि न गच्छति इति मनीपया च 
देवतार्चनं वर्तते । देवतार्चनं किमिव । साघुजनदाकुनिहननाय साधुजनाः साधुलोकासत 
एव शकुनयश्चटकादिपक्षिणस्तेषां हननाय मारणाय द्रीपिद्धिजोरीपनमिव द्रीपिद्िजो 
म्रगयाविनोदपक्षी । स्येन इव्यर्थः । तस्य उदीपनमिव पोषणमिव । हे राजन् , सचिवजनसय 
जपन्यवसायः जपव्यापारः किमर्थम् । कियन्तः कियत्प्रमाणाः महान्तः सप्पुरुषाः मया 

प्रतारिताः वच्रिताः कियन्तो महान्तोऽद्यापि न प्रतारिता वर्तन्ते इति संभालनाय इव 
सरणाय इव । हे राजन् , अख अमादयजनसय कुशल्रकुलशनाय इल विद्रा स्त एव 
शकला मल्छास्तेषां अशनाय भक्षणाय बकस्येव ध्यानपरता ध्यानेकाग्रता । चतुरवव्रनाय 

तुराणां विदुषां वनाय म्रतारणाय वकस्येव खरपरस्येव वमीगमपाटः घर्मशाघ्ल- 
पठनम् । स्परतिपठनमिदलयर्थः। परलोकगतिभङ्गाय परलोकः खग दिकस्तसय गतिभ न्ने गम- 



द आश्वासः] यदासिककचम्पूकाव्यम् । ४४१ 

जीवितविनाङाय प्रि्यवदता, अविज्ञातान्तसतत्वस्य शुष्कसरःसेतोसि 
छ्ैराय परियारोकता । अपि च । 

बहिरविक्रृतवेषैभन्दमन्दप्रचर.- 
निभृतनयनपातैः साधुताकारसरः । 

निकृतिनयविनीतैश्वान्तरेतैरमाये- 
सिमय इव बकोरैवच्चिताः के न लोकाः ॥ १९१ ॥ 

देव, अप्सरसामिवामरेषु नरेष्वपि किरु खानां चतुर्दश कुकानि पुरा 
प्रादरबमूवुः । तत्र तावत्मथमं प्रमथनाथकण्ङंकारनिकटात्कारकूटासा- 
दुरासीत्, द्वितीयं द्विजिहेम्यः, तृतीयं वृक्षासजतुण्डचण्डतायाः, चतुथ चतु- 

नविनाश्स्तसमे परलोकगतिभङ्गाय निगकजारस्येव -ङ्कलसमूहस्येव युरुचरणोपचारः 
गुरुपादपूजनम् । शाकिनीजनस्येव डाकिनीलोकमस्येव सेवकेषु जीवितविनाश्ञाय भ्रास- 
लेपनाय प्रियंवदता प्रियवचनतां । अविज्ञातान्तस्त्वसखय अपरीक्षिताभ्यन्तरमर्मणः 
गुष्कसरःसेतोरिव छष्कतडागपालिबन्धस्येव डाय कष्टाय प्रियालोकता मधुराल्ेकनम् । 

अपि च। बहिरविकृतवेषेरित्यादि । हे राजन्, एतैः ् र्क्षीमूतैरमादेर्भन्िभिः 
के लोकान व्धिताः। अपितु सर्वं लोकावच्चिता इयर्थः । कथभूतैरमायेः । बहिवीष्ये 
अविकृतवेषैः शुङ्कवेषैः । पुनः कथंभूतैः । मन्दमन्दग्रचारैः इानैःशनेःगमनैः । पुनः 
फथभूतेः। निश्रतनयनपातेः निश्चललोचनावलोकनैः । पुनः कर्थभूतेः । साघुताकारसारैः 

साधुतायाः सा्ुत्वख योऽसावाकारः आभासस्तेन सारेवैखवत्तरैः । पुनः कथंभूतैः । 
अन्तः मध्ये निकृतिनयविनीतैनिंकृतिनये मायान्याये विनीतैः िक्षितैः । अमादयेलेकाः 
कैरिव वच्चिताः। वकोटेरिव । यथा वकोटेसिमयो वश्चन्ते । बकोटा अपि बाह्ये उज्ज्वल 
भवन्ति, अभ्यन्तरे पापिनो भवन्ति, मन्दमन्द्गमनाः, निश्वरुखोचनाः, वाये साध्वा- 
कारा अभ्यन्तरे मायाविनो भवन्ति । उपमाक्षेपारकारः ॥ 

देवेत्यादि । दे देव हे राजन्, अमरेषु देवेषु अप्सरघां देवाङ्गनानां यथा चतुदश 
कुलानि भवन्ति तथा नरेष्वपि । किञेलयसरुचो । खलानां दुर्जनानां चतुर्दश कुखनि पुरा 
पूवं प्रादुर्वभूवुः प्रकटीबभूुः । तत्र तावत् अनुक्रमेण चतुदश कुलानि कथयति--प्रथमं 
तावत् सल्ल दुजनकुलं कालकूटात् हदाखाहर्विषात् प्रादुरासीत् प्रादुबेभुव । कथभू- 
तात् कालकूयत् । प्रमथनाथकरण्ठालंकारनिकययत् प्रमथानां पिशाचानां नाथः खामी 

प्रमथनाथो रदः तसय कण्डारंकारे निकटस्तस्मात् । द्वितीयं खल्कुलं द्विजिह भ्यः सर्प॑भ्यः 
प्रादुरासीत् । ठतीयं खल्कुलं वृक्षात्मजवुण्डचण्डतायाः वक्षस गरुडस्यात्मजोऽपलं 

५६ 
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चन्द्रात्, पन्चमं पञ्चतानुचरेभ्यः, षष्ठ षट्परङपादपरागात्, सप्तमं सप्तांसोः, 
अष्टममनिष्टविष्टपात्, नवमं नरकारिमायायाः, दाम दश्षरोचनदंष्र डूरात्; 
एकादश्मेकान्ताङृयेभ्यः, द्वादस द्वापराभिप्रायपातकात्, त्रयोदश्चं चपोत्त- 
पेःचतुर्दशं च चकरिकाचकरेभ्यः। अन्यदुनस्तमसः, यतः सममून्नभसि कुम्भि- 
नां केसरीवाकारणवैरी महाणां राहुः । परं खण्डपरश्चपायुधस साधनसमद्धि- 
समये द्ुहिणदामोदरकन्दकात्, यसादजायत विद्रेषभेषजवजगद्विपरीतिरति- 
दोहदो नारदः । परं वज्विद्युननिर्मन्थनात्, यतोऽभवदम्भोधिषु सङिरसच- 
संहारपरवरो वडवानकः। तथेकं दितेः, यतः पमुदपादि निखिरेष्वपि भुवनेषु 
खर्यभुवो वरप्रदानात्सद्ध्भकमेस्सिकानां खोकानां प्रतारकस्तारको नामा- 

ताक्ष्यैः तख वुण्डय चण्डतायाः प्रादुरासीत् । चतुथे खलकुटं चतुर्थाचन्द्रात्। चुर्थोचन्द्र : 
कलहप्रियो भवति । पच्चमे खलकुलं पञ्चतानुचरेभ्यो यमकिंकरेभ्यः प्रादुरासीत् । षष 
खल्ुरं षटुप्रज्ञपादपरागात् षटु्ज्ञो विटसख पादौ तयोः परागध्वरणरैण॒स्तस्मात् 
पयप्रज्पादपरागात् । सप्तमं खलकुलं सप्तशोर्ेश्वानरात् प्रादुरासीत् । अष्टमं खल्कुलं 
अनिष्टविष्टपात् नरकात् प्रादुरासीत् । नवमं खलकुलं नरकारिमायायाः श्रीनारायणमायायाः 
प्रादुरासीत् । दश्चमं खल्कुरं दशलोचनर्दष्रहूरात् यमदाढाभिनवोद्धिदः । एकादशे 
खल्कुकं एकान्ताक्ृव्येभ्यः एकान्तमतपातकेभ्यः । द्वादशं खल्ल द्वापरािप्राय- 

पातकात् संशयमिभ्यात्वपातकात् । चयोदरं खलकुरुं चरपोत्तपतेः ठनाप्रज्वाखनात् । 
चतुदेशं खल्कुरं चक्रिकाचक्रेभ्यः परवद्नोपायसमृहेभ्यः । अन्यत् पुनः तमसोऽन्ध- 

कारात् रायोः पच्चदश्ं कठं संजातम्, यतो यस्मात् कारणात् नभसि आकारे अन्ध- 

कारोत्पन्नदुजेनकुलात् राहुः समभूत् प्रादुरासीत् । क्थभूतो राहुः । ग्रहाणां सूयचन्द्र- 
मसादीनां अकारणवेरी निष्कारणङ्ननरुः । केषां क इव । कुम्मिनां गजानां केसर्व चल 
न्यत्र षोडरं खण्डपरश्वधायुधस साधनसमद्विसमये खण्डपरशो्वैरीकरणावसरे 
दहिणदामोदरकन्दखत् ब्रह्माविष्णुयुद्रात् खलु प्रादुरासीत्, यस्मात् षोडरात् 

कुत् अजायत संजातः। कोऽसौ । नारदः । कथंभूतो नारदः । जगद्विप्रीतिरतिदोहदः 

जगतः प्रध्वीमण्डलद या विप्रीतिद्रषः सं्रामसत्र रतिदोहदो अकुरागमनोरथो यस्य 
सः । किंवत् । विद्रूषभेषजवत् विद्वूषोत्पादने यद्धेषजं मूखदिकं तत्सदृशो नारदः । परं 
अपरं कुठं सप्तदरो वञ्जविदयुनि्मंथनात् अरनिपातविदयुत्पाततटमेटकात्, यतः यस्मा- 
द्रञ्विदयुतिर्मथनात् अम्भोधिषु समुद्रेषु वडवानल ओं्वानलोऽभवद्रभूवं । कथमूतो वडवा- 
नलः । सलिलस्वसंहार प्रबलः जलचर जीत प्रल्यकालसामध्य॑ः । तथा तेनेव प्रकारेण एकं 

दुजनकुरं दितेः राक्षसीविरोषात् प्रादुरासीत्, यतो यस्मात् कुलात् तारको नाम अस्रो 
देयः समुदपादि संजातः । कथभूतस्ारकः । लोकानां प्रतारको वकः । कस्मादरद्कः । 



२ आश्वासः] यरसिरुकचस्पूकाव्यम् । ४४३ 

सुरः । संप्रति त॒ भवादरैर्मदामदीशैः कर्िकारुसातीवतुच्डीङृतलखादनुत्त- 
मसत्त्वतयायमेकं एवामीषामष्टादशानामपि खरकुखानां भारमाचारं च 
मिमति । ततः कथं नाम खमेऽप्यस साधुता संभाव्येत । अपि च । 

असुरमयस्िमिरमयः सेनाकारोऽपि कोणपाकारः। 
देव दिवापि प्रभवति सचिवजनो यत्तदाश्चयैम् ॥ १९२ ॥ 
द्राहीषेमवेक्षणं सरमसः प्रीतिक्रमः संभ्रमः 

प्रत्यासन्रमथासनं प्रियकथाचारे महानादरः । 
बाह्योऽयं सचिवेषु चेष्टितविधि; कामं न कं मोदये- 

चित्तेदा तु न जातु मार्दवमयी मन्ये.जनन्यामपि ॥ १९६ ॥ 
हे त्रैखोक्यनिकेतवास सुवनोदन्ते त्वभेवादत- 

सत्सत्यं कथयेदमेष भवतः पादप्रणामः कृतः | 

निखिलेष्वपि सुवनेषु सर्यभुवो ब्रह्मणो वरप्रदानात् वरदानात् । कथंभूतानां लोकानाम् । 
सद्धर्मैकमेत्तिकानां समीचीनधर्मकार्यो्यतानाम्। संप्रति इदानीं तु भवादशैधुष्मत्सद्दो्दय- 
महीररम॑हद्धिः राजभिः कटिकालख अतीव अतिशयेन वुच्छीकृ तत्वात् अदुत्तमसनत्व- 
तया अनुक्छृष्टवल्त्वेन अयं पामरोदारनामा मन्त्री एक एवासदाय एव अमीषां पूर्वो- 
न्तानां अष्टादश्चानामपि द्विनैवानामपि खल्कुखनां भारं आचारं च बिभर्ति धरति । 

सतः कथं केन प्रकारेण । नामेति संभावनायाम् । खप्रेऽपि । अपिशब्दात् जाग्रदवस्था- 
यामपि । साधुता परोपकारिता संभाव्येत घटेत । अपितु न कथमपि स्रुता घटते। 

अपि च । असुरमय इद्यादि । हे देव, सचिवजनो भवन्मन्रिलोको असुरमयः 
देयमयः, तिमिरमयोऽन्धकारमयः, स्तेनाकारोऽपि चौरमूर्तिः, कौणपाकासे राक्षसमूतिः, 
एवंविधोऽपि यत् दिवापि प्रभवति दिवसेऽपि छलयति तत् आधर्यमद्तमिदम् । अ- 
सुरस्िमिरः स्तेनः कोणपश्च रान प्रभवति, अयं तु दिवापि प्रभवति । व्यतिरेको- 
प्रमारंकारः ॥ 

दूरादित्यादि । हे राजन्, दूरात् दीचै अवेक्षणे विलोकनम्, सरभसः वेगवत्तरः 
प्रीतिक्रमः रागानुक्रमःः संभ्रमो अलयादरः, अथानन्तर प्र्यासत्रं निकटतरें आसनदानम्, 

प्रियकथाचारे प्रियवाताकरणे महान् गुरुतरः आदरः प्रतिप्रत्तिः, अय प्रद्क्षीभूतः 

सचिवेषु मन्िषु बाह्याकारशवेटितविधिः कियाविधानैः कामं यथेष्ट कं पुरषे न मोद्- 
येत् न प्रमोदमुत्पादयेत् । अपि तु सर्वमपि मोदयेत् । चित्तेदा तु हृदयचे्ट तु मन्ये 
जानामि जनन्यामपि मन्निणो मातेयपि जातु, कदाचित् मादेवमयी न वर्तते । आक्ष- 
पारंकारः समुचयश्च ॥ 

दाङ्खनको वादेवं षच्छति-हे चलोक्येदयादि । त्रेटोक्यस्य निकेतः 
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कैः काटिन्यकणेिधिः प्रविदधे दुश्चारिणो म॒त्रिणो 
` येनैतन्म्रदुताकृतौ विधिम प्रह्मय तानाश्रये ॥ १९४ ॥ 
चातु वञ्चनोदञ्चे टुञ्राटुश्चे च मत्रिणाम् । 
राज्ञोऽन्य एव ते भृत्याः समरे विधुरे च ये ॥ १९९ ॥ 
सचिवचरितं ततैवेतस्शाम्यति भूतो 

भवति य इह न्यायान्यायप्रतकैणककैरः । 
सदयहृदय मन्दोोगे तदात्वसुखोन्सुखे 

लिय इव नृपे इप्ता भृत्याः कथं न विङ्कुवैते ॥ १९६ । 
तथा च| 

प्रकृतिविकृति कोशोक्रान्तिः प्रजाप्रख्यागतिः 
सखजनविररतिर्मत्राप्रीतिः कुटी नजनाधितिः। 

स्थानमाधारः स चासौ वासः स तख संबोधनं हे त्रैरोकयनिकेतवास हे जगदाधार 
भुवनोदन्ते चरेखोकयवातीयां त्वमेव भवनेव आदतः आद्रपसे वर्तसे । तत्तसात् कार 
णात् इदं एकं वचने स्यं कथय सयं ब्रूहि । मवतस्तव एष ्रयक्षीभूतः पादप्रणामः 

करतो मया विदितः किं सदयं वदामि एतन्मया तु पूज्यते । कैः काडिन्यकणेः निदैयपर 
माणुभिः दुश्वारिणो दुराचारान् मन्न्रिणः सचिवान् विधिरविंधाता प्रविदधे छष्टवानू ये 
कारणेन एतन्प्रदुताङृतौ मन्चिणां कोमकताकरणे अहं विधि रुष्टिकतौरं प्रहाय आन. 
न्दसुत्पा्य तान् मन्निणः अहं आश्रये यजामि । प्रश्नोत्तरालुकारः ॥ 

चातुयैमिलयादिं । वचनोदवरे प्रतारणोत्कषै सवाख्वे च यष्टिमांसभक्षणे = 
मन्निणां चातु वर्तैते। राज्ञो एप ते जगस्मसिद्धा अन्ये एव अपरे एव श्या ववन्द 
तेके। ये समरे संम्रामे विधुरे च कषटोपनिपाते वतन्ते । जादयलंक्रारः ॥ 

सचिवचरितमिद्यादि । एतत् सचिवचरितं मन्निणामाचारः तत्नैव तसिन्नेः 
भूपतौ प्रास्यति निशाम्यति शान्ति याति। तत्र कसिन् । य राजा शह एषु मन्नरिए 
न्यायान्यायप्रतकंणककेशो भवति न्यायश्वान्यायश्च न्यायान्यायौ तयोः प्रतकणं वि 
चारस्तत्र ककैशः कठोरः । सदयहृदये तथा मन्दोयोगे अलसे तदात्वसुखोन्मुरे 
तत्कालुखसोत्कण्ठे सपे दपा गर्विताः शला: । मन्निणः इयर्थः । कथं केन प्रकारे 
न विकुर्वते न विक्रियां गच्छन्ति । अपितु विकुर्वते एव । का इव । चचिय इव 
यथा द्यावति अलसे तात्कार इव रम्पदू च त्रप ता; लियो विङ्करवेते। उपमारंकारः। 

तथा च प्रकृतिविङृतिरित्यादि । कसचिवरते राजनि धुवं निशयेन (तत् च हे 
एतत् नजु जायते उत्पयते । एतत् किमुयते । प्रकृतिविकृति; "भमादायाश्च पौराः 



६ आश्वासः] यरसिककचस्पूकाव्यम् । ४४९ 

कुसचिवरते राजन्येतद्धुवं ननु जायते 
तदनु स पैदायादैवी बलादबटुप्यते ॥ १९७ ॥ 

देव, संजातराजघुतसमागमापीयं रक्ष्मीव्यौप्ताश्रयपादपा लतेव न 
जातु तदन्तराविदितस्प्रहावतिष्ठते । केवलं प्रभुशक्तिपेशरस्वं महत्वमेव 
महीपतेः सयुरूषर्मपदः कारणम् । यतः । 

अधनस्यापि महीसोमहीयसो भवति मृत्यसंपत्तिः । 

रष्कस्यापि हि सरसः पारितिङे पादपविमूतिः ॥ १९८ ॥ 
रासरशखोचितोत्सेकाः सन्ति येषां न सेवकाः । 
राज्यश्रीर्विजयश्रीश्च कुतक्तेषां महीभुजाम् ॥ १९९. ॥ 

देव, विम्रहावग्रहाभ्यां हीनानां दीनानां च प्रजानामवदानप्रदानाभ्यां 
रक्षणमवेक्षणं चान्तभहिरवान्तरागेषैः कोवैर्ुःस्थितावस्थितीनां प्रकृतीनां 

सद्धिः प्रकृतयः स्म्रता? तासां विक्ृतिर्विकारो जायते उत्यते । तथा कोशोच्कान्तिभौ- 
ण्डागारसुद्रीयते। तथा प्रजाप्रखयागतिः खोको भ्रियते । तथा खजनविरतिः ऊुटुम्बवि- 
रक्तं भवति। तथा मित्रप्रीतिर्भित्राणि रत्रवो भवन्ति! तथा टी नजनास्थितिः कुली- 
नजनाः देशान्तरं गच्छन्ति । तदनु तत्पश्चात् स राजा परैः श्रुभिदौयादेवा बत् 
प्रसह्य अवद्प्यते विध्वंसते दाय रिच्छ(क्थ)माददते । दायादाः दायादौ खुतवान्धवौ 
इति वचनात् । बान्धवः सपिण्ड इदयर्थः । समुचयाखकारो दीपकं च ॥ 

हे देव, संजातराजखतसमागमापि समुत्च्रराजयपुच्रालिद्गनापि इयं रक्ष्मीव्याप्ताश्रय- 
पाद्पा समाध्रितनिकटवतिगृक्षा तेव वष्टीव जातु कदाचित् तदन्तराविदहितस्छहा 
राजान्तरे' अङृतवाञ्छा नावतिष्ठते न तिष्ठति । केवलं प्रभुशक्तिपेशर्त्वम् । “चारो 
दत्ते च पेशलम्” इति वचनात् । महत्वमेव गुरुत्वमेव महीपतेदपय सत्पुरुषसंपदः 
सद्पुरुषलक्षम्याः कारणं हेतुर्वर्तेते ! यतः कारणात् । 

अधनस्येद्यादि । अघनस्यापि मदीराखय वरपसय महीयसः गुरुतरस शयसंप- 

ततिरभैवति । ् ष्कखापि सरसः जलरदितस्यापि सरोवरस्य पाटितटे सेठुबन्धाधस्तन- 
भागे पादपविभूतिभैवति । कथम् । हि स्फुटमिति शेषः । दान्तालकारः ॥ 

शाखराखेलादि । है राजन्, येषां मदीयुजां शाघरल्लोचितो योग्यः उस्सेक 
उत्कृष्टता येषां ते राघ्रश्रोचितोत्सेकाः सेवका न सन्ति तेषां महीभुजां राज्यश्रीर्चि- 
जयश्रीश्वे कुतः । न कुतोऽपीलयर्थः । आक्षेपारेकारः ॥ 

हे देव, प्रजानां रक्षणं अवेक्षणं अनाद्रणं च, प्रकृतीनां अमालयपीराणां एकसु- 
खीकरणं च संक्षेपेण समासेन मन्नरिणः कमं तावद्भवति । कथभूतानां प्रजानाम् । 



४४६ काव्यमारा । 

विरागकारणपरिदरणैकषुखीकरणं च संक्षेपेण मत्रिणः कम । तच देवेनानव- 
धायौन्यदेव विचित्त सचिवापसदं प्रति गुणोचारचापरमाचरितम् । यतः । 

तत्रमिन्ापितपरीतिर्देशकोरोचितस्थितिः । 
यश्वामनि भवेद्धक्तः सोऽमात्यः प्रथिवीपतेः ॥ २०० ॥ 
कायौथिनो हि खोक किंमन्याचारचिन्तया । 
द्ग्धा्थी कः पुमान्नाम गवाचारं विचारयेत् ॥ २०१ ॥ 
व्रतं मवतु वामा वा मवेद्धक्तिः परात्मनि । 
तथापि चेद्रते प्रीतियतीन्कुरु नियोगिनः ॥ २०२ ॥ 

अपि च देव, महाजद्ाघ्रातचित्तस्य महारक्ष्मीराक्षसीविखसोह्यासित- 

विग्रहावप्रहाभ्यां दीनानां का्यैविग्रहेण युद्धेन दीनानां रक्षणं क्रियते, अवम्रहेण खनरतेन 
हीनानां अवेक्षणं अनादरणम्। दीनानां च न्यकृतानां प्रजानां अवदानग्रदानाभ्यां अवदा. 
नात् साहसात् खण्डनात् रक्षणम्, प्रदानात्. घनविभ्नाणनात् अवेक्षणम् , विरागकारणपरि- 
हारेण यथा ग्रकृतीनां विरागो नोत्पद्यते । कथंभूतानां प्रजानां प्रकृतीनां च । मन्िणः कोपैः 
कृतवा कोपैदुःस्थितावस्थि तीनां दु्टावस्थि तानाम् । कथंभूतैः कोपैः । अन्तर्वहिरवान्त- 

रेपः अन्तःकेोपे्ैहिरखीकाटोपैः । तच कमं देवेन त्वया अनवधायै अन्नाला अन्यदेव 
किंचित् कर्मं पत्रादि । अन्नोरनकर्मं जलप्राुकादिषं च । तं सचिवापसदं मन्नरिणां 
मध्ये निकृष्टं प्रति युणोचचारणचापरं आचरितं गुणवणेनचपललं कृतम् । यतः । 

तन््रमिन्नेत्यादि 1 प्रथिवीपतेः सोऽमायो भवेत् । स कः ¦ यसतच्रमि्रापितप्रीतिः 
तच्रख मित्रं उत्पादितप्रीविभेवति । च अन्यत् देशकोशोचितस्थितिः देरे च कोरे 
च योग्याचारो भवति । आत्मनि राजनि च भक्तो भवति । जालयलंकारः ॥ 

कायौथिन इत्यादि । कायौरथिनो लोकस अन्याचारचिन्तया किमू । न किमपि । 
दुग्धार्थं पुमान् । नामेति संभावनायाम् । गवाचारं को विचारयेत् । अपि तु न कथि- 
द्विचारयेदिदर्थः । कथम् । हि स्फुटम् । आक्षेपालंकारः ॥ 

तमिव्यादि । हे राजन्, ततं भवढु वा मा भवतु । चेयदि आस्मनि खासिनि 
परा उल्टा भक्तिभवेत्, तथापि तदपि चेत् व्रते प्रीतिैर्तेते तहिं यतीन् वनगास्िनो 
भिष्चुकान् नियोगिनो अधिकारिणः कुर त्वं विधेहि । आक्षेपाटकारः ॥ 

अपिच तथाच हे देव, महाजङ्गाघ्रातचित्तसख खीभोगमहावृष्णावापितहृदयस अस 
पामयेदारख । कथंभूतख । महालक्ष्मीराक्षीविलसो्यसितद्रतस्य च मटालक्ष्मीरेव 
राक्षसी । लोकानां भक्षकत्वात् । तसा विलासो भोगस्तेन उद्छातितं परादुभावि(भू रोते वत्तं 



६ आश्वासः) यशसिरकचम्पूकाव्यम् । ४४७ 

वृत्तस्य च ब्रह्मचयोचरणमाचूरमवस्करे निमभरसोध्वैवाहुतया दसाशचि- 
स्पररक्षणमिव । यतः। 

चञ्चावेषा योषा परिवारः राचुदथेनाकारः । 
मृतमण्डनमिव च धनं सररारद्रे नरे नियतम् ॥ २०६ ॥ 

तदस ब्राह्मप्रसिद्धिदुरकिते ब्रह्मचय॑त्रते खद्विदमे्दपयथमवधायेम् । म- 
नसिजरसरहस्याखादकोविदस दहि रेकस्य ककठन्रपयिरहः पुनःपुनःप- 
रिमक्तिविरासिनीसंयहश्च बन्दीमरहणमिव चवितचवेणमिव च न चेतः 
साघु प्रहादयितुमरम् । यतः । 

सुरतरदं पुंसां यदि भवति खास देव योषाघु । 
किमिति श्रीरतिमन्दो गोविन्दो बहबीरोरः ॥ २०४ ॥ 

दुराचाराचरणं यख सर तथा तख ब्ह्मचयौचरणम् । तख कीष्डं वर्तते। आचूरं आम- 
स्तक अवस्करे गधे निम्न दुपितख पुरुषख ऊर्ध्वैबाहुतया ऊध्वीकृतञ्रुजद्वयतया 
हस्ताञ्चचिस्पदेरक्षणमिव मम हस्तयोविं्ट मा छगता इति न्यत्रेद्शं (2) वर्तेते यतः। 

चश्चावेषेद्यादि । सरशरदृरे नरे यस्य कामवाणानलो लगति तख पुशूषसखय नि- 
यतं निशितं योषा छी चच्रावेषा तृणकामिनीव । परिवारः कुटुम्बवगेः दात्चदशैनाकारः । 
कुटुम्बवग मोहो न भवतीदर्थः । धनं च सरतमण्डनमिव दावनश्ङ्गार इव । धने न रोचते 

दल्यर्थः । उपमालकारः ॥ 

तत्तसात् कारणात् भल सचिवसय वबा्यग्रसिद्धिदुरुटिते बहिःमशस्तिदुश्वरिते 
ब्रह्मचर्यव्रते परघीपरिहारनियमे खट निश्चयेन इदमेतत् रेद॑पयं तास्पये अवधा त्वया 
ज्ञातव्यं ज्ञानीयम् । मनसिजरसरदइसयाखादकोविदख मनसिजस्य रसो र गस्तस्य रहस्यं 
गोप्यतच्वं तसखयाखादे कोविद हि निश्चयेन लोकस कलत्रपरिग्रहो विवादः पुनः- 

पुनःपरिमटितविल्मसिनीसंग्रहः पुनःपुनवीरंवारं परिमलिता कामुकलेकैरमदिता या 
विलासिनी वेदय तद्याः संग्रहृश्च अवधारणं निजग्रहे रक्षणे बन्दीग्रहणमिव् कारागारे 

पतनमिव वचर्वितचर्वणमिव च चेतः प्रहादयितुमानन्दयितुं साध्वङं न भवति । यतः । 

सुरतरहस्यमिल्यादि । अयं सन्री एवं कथयति जानाति च--सुरतरहस्यं खरं 
संभोगगोप्यतच्ं पुंसां यदि चेत् देव राजद्र, सखा निजासु योषाष्ठ मवति, तदि गो- 
विन्दः श्रीनारायणः श्रीरतिमन्दः लक्ष्मीभोगे निरादरः सन् वदवीलोलः गोपकन्याल- 
म्पटः किमिति किमथ वर्तते! आक्षपाटकारः ॥ 



४४८ केव्यमाढा । 

ततश्च | 

पोता युवति्जरती तख पुता सोदरी सवि्रीति | 
युक्तमिदं यत्नाय॑ः सारकुचाः छथकुचाश्च रोचन्ते ॥ २०९ ॥ 

अत एवायमित्थमाकथितोऽशत्येन कषिना- 
परमहिरः कुरमहिखाः परिजनवनिता विनोदवनिताश्च । 
रतिरसमाण्डं रण्डासापसयश्चासख गृहदासयः ॥ २०६ ॥ 
यस्य न तरुणी माता युता खसा वा कुराङ्गनारासि । 
तस्य कथं ननु रक्ष्मीभवति सहस्व नृपामात्यात् ॥ २०७ ॥ 

भरेत्बाङकविनाप्यच किंचिसरकारितम्- 

परवित्तरतः परदाररतः परवञ्चनदृत्तिचरित्ररतः । 
अधमध्वजवंरामवः सचिवः समभूत्तव देव तमःप्रमवः ॥ २०८॥ 

ततश्च । पौतेलयादि तख मन्त्रिणः पौता रघ्वी खता वर्त॑ते, युवतिर्योवनवती 
सोदरी भगिनी वर्त॑ते, जरती श्रद्धा घी सवि्री माता वतते, इति ईदश इदं वचनं 
युक्तमेव सेगतमेव । यत् यस्मात् कारणात् सारकुचाः पीवयोन्ततसन्यो नार्यः छथङ- 
चाश्च रिथिल्कुचासतसय धियो रोचन्ते रुचिमायान्ति ¦ खतादिसंबन्धं विना रुचिः 

कथमिति । वक्रोक्यटंकारः ॥ 
सत एव कारणात् अयं तव सचिवः इत्थममुना प्रकारेण आकथितः आश्छचितः 

हास्येन स्तुत अश्व्येन अश्वत्थनान्ना कविना कवीश्वरेण--परमहिखा इत्यादि । 
परमहिलाः असख ठुखमहिलाः परिणीताः च्ियः, परिजनवनिताः धातृजायापुच्रादि- 
-वध्वादयः असख मन्चरिणो विनोदवनिंताश्च कीडलियः, रण्डा विश्वस्ताः रतिरसभाण्डं 

संभोगरसभाजनम्, तापस्यो मासोपवासिन्यः अस्य गृहदाखः । यथा ग्रहदास्यो भुज्यन्ते 
कोऽपि किमपि कथयति तथास्य टिङ्धिन्यः तपखिन्यः । रूपकालंकारः ॥ 

यस्येद्यादि । हे वरप, यख पामरोद्रस्य तरुणी माता न आरासि न समीपव्- 

विनी भवति । बह्यचयभङ्गभयादिद्यर्थः । तथा सुता प्री आरा न श्रवति, तथा त- 

रणी खस्रा आरा न भवति, तथा कुलाङ्गना तरुणीखोकभाय आरा न भवति, तख 
पामसेदरसखय तव लक्ष्मीनन्वहय राजन्, सुहृवौरेवारं आरा कथ भवति ! तव लक्ष्मीः 
कथं न मद्भक्ता) इयर्थः । कस्मात् । अमादयात् अमायः खलक्ष्मीं भुद्ग एव राज्यखा. 

मित्वात् । आक्षेपालकारः ॥ ति 

भरतबालकचिनापि भद्रेनापि अ्रासिस्तवामात्येऽपि किंचिदलत्यं परकारितम्-परवि- 

त्तरत इत्यादि । हे देव, तव सचिवः समभूत् संजातः! कथंभूतः । परवित्तरतः, पर. 



२ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । ४४९, 

देव 
दौर्जन्यहैहतां पारुष्यहरेश्च हदयमनुगानाम् । 
कषति नितान्तं मन्नी सुवं तु नाङ्गष्ठपरिमाणाम् ॥ २०९. ॥ 
करितुरगरथनरोक्रविहारसंहरिताखिर्प्राणी । 
संचरति राष्टूमध्ये नादत्ते पादुकायुगरम् ॥ २१० ॥ 
दरफुहफरखानि तरोनोञ्छति किरु तत्र जीवपीडेति । 
यम् इव सकरांश पुनर्देवद्विजतापसान्यसते ॥ २११ ॥ 
वाडव इव जरधिजेस्तव विमरर्देव संततं पुष्टः | 
स॒ यदि परत्रपि्षां कुर्याजीवेन्न कोऽपीह ।॥ २१२ ॥ 

दाररतः । परवच्वनवृत्तिचरित्ररतः परवच्ननद्ृत्तिराजीविका यस्य चरिघ्रद्य आचारस 
तत् परवश्चनदृत्ति तच्रित्रं च परव्वनध्रत्तिचरित्रं तस्मिन् रतः । अधमध्वजवंरा- 
भवः अधमो निष्ट योऽसौ ध्वजवंशः तिल्तुदकुखं तच भव उत्पत्तियसय स त- 
थोक्तः । तमःपरभवस्तमसः पापस्य प्रभवे उत्पत्ति स्ात् स तमःप्रभवः । दोधक- 
छन्दः । जादयल्कारः ॥ 

दौजैन्यदकेरित्यादि । हे देव हे राजन्, दौर्जन्यदैः पिदयुनत्वलङ्गलैः महतां 
गुरूणां नितान्तं हृदयं कृषति कारुखण्डं पारवयैते (2) । पारष्यदहलैर्मिदयलङ्गलेः अनु- 
गानां लयानाम् । “अनुकानाम्ः इति पाठे दीनानाम् । हृदयं कृषति विदारयति । 

भुवं प्रथ्वीं अङ्खष्टपरिमाणामपि न कृषति । रूपकालंकारः ॥ 

करीत्यादि । हे राजन्, करितुरगरथनरोत्करविहारसंहदारिताखिल्प्राणी करिणश्च 
तुरगाश्च रथाश्च नराश्च करितुरगरथनराः तेषापुत्कराः समूहास्तेषां विहारेण पर्यटनेन 

संहारिताः प्रलयं प्रापिताः अखिलाः समग्राः प्राणिनः पक्चेन्धियजीवाः येन स तथोक्तः। 
एवंगुणविशिष्टः सन् राष्टूमध्ये देरामध्ये संचरति खचक्रोपसगं करोति । सलं हे 
देव, पाडुकायुगलं दारवं पादत्राणयुगमे नादत्ते न गृह्णाति । वक्रोकयलकारः ॥ 

दरफुटुलयादि । हँ राजन्, दलानि च फु्टानिं च फलानि च सस्यानि दलफु- 
फलनि तरोधक्षस नोज्छति न चुण्टयति । किमिति नोञ्छति । किटेलयरचौ । तच्र तेपु 
दलादिष्रु जीवपीडा वर्तते इति कारणात् । पुनः पश्चात् देवद्विजतापसान् सकलाश्च 
ग्रसते कवलयति । क इव् । यम इव । उपमालंकारः ॥ 

वाडव इत्यादि । हे देव, विभवैः संततं पुष्टः पुष्ट गतः । क इव । वाडव् इव । 
यथा वडवानले जट्धिजकेः पुष्टो भवति । स तव मन्त्री यदि चेत् प्रतर शाकु 
यवतुष्टौ च अपेक्षां इच्छां कुर्यात् करोति तरिं पुनः इद अभ्भिन् संसारे करोऽपिन 
जीवेत् न प्राणति । उपमाटकारः ॥ 

| \9 



४५० काव्यमाख । 

नतग्कपितकायशचदुष्करं पुष्करो भवेत् । 
पीनश्वेन् दिवा भुङ्क नक्तं भुक्तिर्विमाव्यताम् ॥ २१६ ॥ 

परत्यादिर्य प्रकटं रहसि च सर्वकपषोचितथितिषु । 
जरेष्विव मातृजने मायाविषु पातकद्वितयम् ॥ २१४ ॥ 
यदपरमपि बहुरूपं बहिरीदितमस्य युन्दराकारम् । 
खाकरतव्यकपारं पटुचेषटेलदपि विज्ञेयम् ॥ २१९ ॥ 

अत एव दैव, देवयेव पुरस्तादुरुहतेनेवाययुपशोकितः-- 
मानवति मानदरुनो गुणवति गुणगोपनः खतः परतः । 
कुरद्रीरुरोथेरारिु विशेषतो नृषु च कीनासः ॥ २१६ ॥ 
चाटुपटुकामधेनुर्नचिश्वरकर्पपादपः साक्षात् । 
अणकेहितचिन्तामणिरधमनिधिसतव नृपामात्यः ॥ २१७ ॥ 

ब्रतण्छपितेद्यादि ! हे देव, चेत् बत्ल्पितकायः उपवासादिभिर्नियमेः यदि चेत् 
कृषशरीर सतिं पुष्करः स्थूलो भवेत् इल्यर्थो दुष्करं दु्ैटम् । असौ पुमान् पीनश्वेत् 
दिवा दिवसे न भुङ्के तदि नक्तं भुक्तिविंभाव्यतां ज्ञायताम् । अुमानारुकारः ॥ 

प्रयादिद्येदयादि । प्रलादिश्य निराकृत्य । किं तत् । प्रकटं ठोकम्रलक्षं रहसि 
सर्वकषोचितस्थितिषु यमसमानोचिताचारेषु पुरुषेषु मायाविषु वच्चकेषु पातकद्ितयं 
भवति भक्षणपातक् मायापातकं चेति । केशव । मातृञजने जारेष्विव यथा मातृगमन- 
कारिणां पातकद्वितयं भवति मातृगमनं परल्लीगमनं च भवति । उपमालंकारः ॥ 

यदपरभिलयादि । यत् अपरमपि अख वहूरूपं अनेकभेदं वरिरीहितं वर्तेते । 
कथेभूतम् । सुन्द्राकारं लोकरञ्जकम् । तदपि च पट्ुचेषटैः विचक्षणलोकैर्विज्ञेयं ज्ञात- 
व्यम् । कीदशं विज्ञेयम् । खाकतेव्यकपाटं खकीयदुराचारसय आच्छादने कपाटं कपार- 
सरं ज्ञातन्यम् । रूपकालंकारः ॥ 

अत एव कारणात् हे देव, देवस्येव पुरस्तात् तवेवाग्रतः पुरशुद्रतेन इन्द्रेण महाकविना 
एवेति निश्चयेन अयं तव मन््री उपशरोकितः शरोकैश्पस्तुतः । 

मानवतीत्यादि । मानवति पुरुषे मानदलनः मानमदंकः, गुणवति पुरे खतः 
खयमेव परतः परेण वा गुणगोपनः गुणच्छादनः, कल्यीर्योर्य॑श्चाटिषु कुन रोभि- 
तेषु पुरुषेषु दीटेन रोभितेषु नरेषु शोर्येण शाटिषु वरु विरोषतः अधिकतया की- 
नाशो यमो वतेते । रूपकालंकारः ॥ | 

चाद्धिलयादि । हे वरप, तव अमालः । कथंभूतः । चादृपटुकामधेनुः चाट्पटृषु मि- 
ध्यास्तृतिकारकेषु कामधेदुवोज्छितप्रदायकः । पुनः कथंभूतः । नीचैश्वरकल्पपादपः नी- 



३ आश्वासः] यरासतिरुकचम्पूकाव्यम् । ४९१ 

्षारोदधिखि बुधियां चण्डारजटारायोपमः तिनाम् । 
मरुमारुकूपकस्पः सतां च तव देव सांप्रतं सचिवः ॥ २१८ ॥ 

नरोत्तम रमा रामाः संग्रामे च जयागमः । 
पामरोदारनामाथं यावत्तावस्छुतस्तव ॥ २१९. ॥ 

नरा विटः किराराश्च पटुवाचाटतोकटाः । 
सचिवे तव चेष्टन्तां करके प्रकटश्रियः ॥ २२० ॥ 

यत्रैष नृपतिपुत्रो मब्री यत्रैष यत्र कविरेषः । 
यत्रेपोऽपि च विद्भांस्त्र कथं सुकृतिनां वासः ॥ २२१ ॥ 

पण्डितवेतण्डिकेन च- 

चेश्वरेषु निङृष्टाचारेषु पुरुषेषु कल्पपादपः । कथम् । साक्षात् प्रक्ष निश्चयेन वा । पुनः 
कथंभूतः । अणकेहितचिन्तामणिः अणकेहितेषु कत्सिताचारेषु चिन्तामणिः चिन्तार- 
लम् । पुनः कथंभूतः। अधमनिधिः अधमानां नीचानां पापिष्ठानां निधिरक्षय निधानम् । 
रूपकालकारः 

क्ारोदधिरिलयादि । है देव, तव सचिवः साप्रतमिदानीं उधियां क्षारोदधिरिव 
वर्त॑ते लवणोद्सागर इव वर्त॑ते । कृतिनां पुण्यवतां चण्डाल्जलाश्चयोपमः बाण्डाल्त- 
डागसदशः । सतां च मरुमालकूपकल्पः भरो मरुस्थल्देशे मालकूपकल्यः चाण्डाटीकू- 

पादीषदपरिघम।प्तः । उपमारंकारः ॥ 

नरोत्तम इद्यादि 1 हे राजन् , यावत्कारमयं प्रयक्षीभूतः पामरोदारनामा मच्री 
वतेते, तावत्कालं तव हे नरोत्तम, रमा लक्ष्मीः, रामाः च्यः, संभ्रामे च जयागमः 
जयग्रािः कुतः । न कृतोऽपि ददयर्थः । आशक्षेपालकरारः ॥ 

नया इत्यादि । नया नर्तकाः, विटाः कामुकाः, किराटा चतुष्पथचौराः, पटुवाचा. 
टतोक्कटाः वाग्मि(रिग्म)नः वाचारतया बहुगद्येवाक्तया ये उत्कटाः प्रव्यक्ताः ते सर्वेऽपि 
तव सचिवे सति तव कटके स्कन्धावारे चेष्टन्तां प्रवर्तन्ताम् । कथंभूता नटवियादयः । 
प्रकृटभ्रियः प्रन्यक्तैक्ष्मीकाः । समुचयालकारः ॥ 

यत्रेत्यादि । हे राजन् , यत्र यस्मिन् तव राज्ये एष पामरोदारनामा व्रपतिपुत्रौ 
वतैते, यच्च तवे राज्ये एष मनच्री वतैते, यत्र तव राज्ये एष कविर्वतेते, यन्न तव 
राज्ये एष विद्वान् वतेते, हे राजन् , तत्र तव राज्ये सुकृतिनां विद्रूजनानां वासः कथे 

वतेते । न कथमपीति । आक्षेपारंकारः ॥ † 

पण्डितवेतण्डिकेनेति । पण्डितेतण्डिकेन चोपश्चो कितः शकैरुपस्तुतः । 



४९२९ काव्यमाख । 

धर्मतरुधूमकेतु्विद्रजनदहंसनीरदारावः । 
स्वाभिश्रीनलिनीन्दु्भित्रोदयराहुरेष तव मन्त्री ॥ २२२ ॥ 
तमसो मनुष्यरूपं पापस नराकृतिः कटेनरत्वम् । 
पंस्त्वमिव पातकख च भवनेऽभूत्तव नृपामाल्यः ॥ २२३ ॥ 

` हे वत्स दौर्जन्य किमम्ब माये कः सापरतं नावुचितो निवासः | 
वदामि मतः श्रुणु सोऽस्ति नूनं यः पामरोदारगिराधराङ्कः ॥ २२४ ॥ 
सरखतीतुडगेनाप्य्र गृतमारणमाचरितम्- 

खयं कतां खयं हतां खयं व॒क्ता खयं कविः । 
स्वयं नटः खयं भण्डो मन्री विश्वाङृतिस्तव ॥ २२९ ॥ 

आसिकास्िक्िहो नासिकसौवसिकस्तमःस्तुपः । 
दैष्टिकसृष्टिङ्ृतान्तो नरदैत्यसतव नृपामात्यः 1 २२६ ॥ 

धरमैतर्विद्यादि । है राजन्, एष तव मन्री ध्मैतरधूमकेतुः धर्मश्क्षभस्मीकरणे 
वैश्वानरः, विद्रजनहंसनीरदारावः पण्डितजनराजहसमेवध्वनिः, खामिश्रीनलिनीन्दुः 
तव लक्ष्मीपच्निनीचन्द्रः, मिन्नोदयराहुः खहत्पूयखमानुः । रूपकालंकारः ॥ 
तमस इदयादि । हे ठप, तव मवने अमालयोऽभूत् । कथंभूतः अमात्यः । तम; 

अन्धकारयान्चानसय वा मचुष्यरूपं मुष्याकारः । पुनः कथंभूतः । पापस दहिसादे- 
नराकृतिः मुष्याकारः । पुनः कर्थभूतः । कचेरत्वं कटिकालय मनुष्यकूपम् 1 पुनः 

कथेभूतः । पातकस्य ब्रह्महत्यादेः छषिहव्यादेश्च पुंस्त्वं पुरुषरूपम् । सूपकाक्कारः ॥ 
है वत्सेत्यादि । हे दौजैन्य खरल, वत्छ पुत्र, अम्ब मातः, माये परव्ना- 

लक्षणे किं कथयसि । सांप्रतं नो आवयोः उचितो निवासो योग्यमास्पदं को वर्तते । 

कथम् । निधितम् । कः सः । यः कित् पामरोदारगिरा पामरोदारनान्ना अवराद 
नीचचिहो वतेते । प्रश्चोत्तरालंकारः ॥ 

सरख तीतुडगेनापि मदाकविना अत्र अस्मिन् तव मन्नरिणि मरतमारणं ग्रतस्यापि 
विषेण मारणं आचरितं कृतम् । 

खयमित्यादि । हे राजन्, तव मन्री विश्वकृतिः विश्रु जग आकृतिरसकारो 
यस्य स विश्वाक्रतिः विश्वकुकरसस आकृतिराकारो यख स॒ तथा । कस्मात् विश्वा 

कृतिः । खयं कतो खयमेव अकृलं करोति । खयं इतं धर्मक्र्मसंदारकः ! खयं वक्ता 
खयं ताफिंकः । खयं कविः । खयं नटः नानाविधनाय्यकारकः । खयं मण्डो नर्म॑स- 
चिवः । काढुवकोकटल्यलंकारः ॥ 

आस्िकेद्यादि । हे वप, तव अमाद्ः । कथंभूतः । आास्िकहासिकसिदः पुण्य- 
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देवद्रविणादाता देबद्रोहाच् देवनिर्माता । 
अहह खरः खट संप्रति धर्मपरः पामरोदारः ॥ २२५७ ॥ 

देव, सहायप्राज्यं हि राज्यं शामयति मुहुरुहुरबहुरुखप्घृतीरपि विपत्तीः, 
न खल्वेकं चक्रं साधु परिक्रामति । तदाह 'नेकसय कार्यसिद्धिरसि' 
इति विशालाक्षः । फिं च| 

असहायः समर्थोऽपि न जातु हितसिद्धये । 
वहिवीतविहीनो हि वुप्तयापि न दीपकः ॥ २२८ ॥ 

ततोऽसौ यदि देवस्य परमार्थतो न कुप्यति, सपुरुषपरिषदिव मनसि 

मस्ति पापमस्ति देवोऽसि गुररसि परलोकोऽसि एवमस्तयुक्ति वदन्ति ये ते आस्िकाः 
धमिष्ठस्ते एव हास्िकं हसिसमूहस्तख विध्वंसने धिदहः । पुनः कथंभूतः । नासिकसौ- 
वसतिकेः पुण्यं नासि पापं नासि देवो नासि गुरनौसि परलोको नासि एवं नासि- 
वदन्तीति नासिकाः । तिन दीव्यति इलयादि सूत्रेण रौषिक इण् । नासिकानां सौव- 
सिक आीवाँददायकः । पुरोहित इयर्थः । पुनः तमस्तूपः अन्ञानस उच्चयः । 

पुनः देषटिकषषटिकृतान्तः दैिकानां दि्यज्ञानिनां या खष्टिससा विनासे कृतान्तो 
यमः । पुनः नरदेयः मनुष्यजन्मना दैदयो असुरः । पूर्वदेव इयथः । रूपकालंकारः ॥ 

देवेल्यादि । हे राजन्, पामरोदारः संग्रि धर्मपरः अहह अद्धतमिदं वेदेन वा 
कथयति । कथंभूतः पामरोदारः 1 देवविणादाता देवपूजनाथं केनापि धनं दत्तं 
तद्धनं नटविटेभ्यो ददाति ईदशसतावदाता । कर्थभूतः । देवदोदात् देवं मङ्क्त्वा गाल- 
यित्वा वा देवनिमौता लघुप्रतिमाकारिता । कथंभूतः । खरः सलयवादी यम इति 
ध्वनिः । काकुवक्रोक्तिः ॥ 

हे देव हे राजन्, सदायप्राज्यं हि राज्यं सदाथवहुरं राज्यं हि निश्चयेन विपत्ती- 
रापदः रमयति विनाशयति । कथंमूता विपत्तीः । मुहुमुहुः बहुडखमग्रतीः । अनेकद्रारै- 
रायाता इदर्थः। खट निश्वयेन एकं चक्रं इाकटद्गं साधु न परिकामति रुचिरतया न वहति । 

तदाह तद्रवीति । कोऽसौ । विश्ालल्यो (क्षो) नाम कविः । किमाह । नैक कायसिद्धि- 
रस्ति इति एक कायसिद्धिनं भवतीति । किं च किंचिन्माच्रं अपरमपि व्रवीमि । 

असहायेदयादिं 1 असहायः पुमान् समर्थोऽपि जातु दितसिद्धये न भवति कार्य- 
सिद्धये न भवतीति । वातविहीनो वहिः बुखस्यापि कडंगरस्यापि दीपकः प्रज्वाल्क्रो न 
भवति । कथम् । हि र्फुटम् । टष्टान्ताटकारः ॥ 

तत इत्यादि । ततस्तस्मात् कारणातन्हे देव, यदि चेत् असौ तव मन्नी देवस 
तव भवतः परमार्थतो निश्चयात् न कुप्यति न रोषं करोति, तथा सत्पुरुषपरिषदिव 
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मनागपि नाभ्यसूयति, तक्किमिति मनीषापौरुषाम्यामरोषरिष्टदण्डीर- 
शिखामणीयमानमतिपमीक्ष पण्डरीकाक्षम्; सिन्धुरमधानो हि विजयो वि- 

राभीशानामिति तक्तिमिति समस्तसामनेतिद्यगृह्यमनःपरभावं बन्धुजीवम्; 
महाकविसंग्रहाम्महीपतीनामाचन्द्राकविकाशं यस्च इति तक्िमिति स 
मवत्कीतिरुतारलनाखपाख्रतसेवकसारं हारम्, वासु सन्तो न तिष्ठन्ति 
ता वृथेव विभूतयः इति, तक्िमिति खमावादेव देवस्य प्रमेदुषोऽपरानपि 

साधुलोकसमुदह इव मनसि चित्ते मनागपि ईषदपि नाभ्यसूयति गुणेष्वपि दोषायोपं न 

करोति । तदित्यादि । तत्त पुण्डरीकाक्षं नाम मन्िणं निर्वा किमिति किमर्थ 
खयमेव एकैश्वर्ये अद्धितीयग्रमुत्वे वर्तते । कर्थभूतं पुण्डरीकाक्षम् । मनीषापौरषाभ्यां 
मनीषा बुद्धिः पौरुषं च सुभयत्वं मनीषापोरषे ताभ्यां कृत्वा अरेषरिष्टरोण्डीररिखामभी- 
यमानमतिसमीक्षं अरोषाः समस्ता ये रिष विद्वांसः रौण्डीराश्च दयागविक्रमाभ्यां विश्रुता 
अरोषरिष्टशौण्डीरासतेषु तेषां रिखामणीयमानौ रिरोरले इवाचरन्दयौ मतिदुद्धिः स- 
मीक्षा च सोभव्यं यख पुण्डरीकाक्ष स तथोक्त स्तम् । हे राजन् , विश्यामीशानां नर. 
द्राणां विजयो जयः सिन्धुरपधानो भवति गजैरेव शत्रवो जीयन्ते इति चेत् वर्तते 
ति बन्धुजीवं नाम गजश्ाच्न्ञे निवस्य देरान्निर्वाव्य किमिति किमथे खयं खयमेवै- 
केश्वयै अद्धितीयप्रसुत्वे वर्त॑ते । कथंभूतं बन्धुजीवम्। यथोक्त विशिष्टम् । समस्तसामजै- 

तिष्यगृह्यमनःप्रभावं समस्तानि समग्राणि तानि च तानि सरामजेतिद्यानि गजक्ञा- 
सराणि तानि गृह्याणि ग्रहीतव्यानि मनसः प्रभावे चित्तमादात्म्ये यस्य स॒ तथोक्तस्तम् । 
हे राजन्, महाकविसंग्रहात् गुरुतरकवीश्वरस्वीकारात् महीपतीनां व्रपाणां किर आच- 
न््राकोवकाशं आचन्द्राके यावत् यशो भवति इति चेत् वर्तते तत्ताहिं हारं नाम महा- 
कविं निवास देश्चानिःसायै खयमेव किमिति किमथ एकेश्वरये वर्तते । कथंभूतं हारम् । 
भवत्वीर्तिंलताललनालपाग्रतसेवकसारं भवतस्तव या कीर्तिः पुण्यगुणानुकीर्तनं सेव 
लता वटी खगफङ्दायिकतवात् तस्या ये रल्नालपाः कोमलकवित्वानि तान्येव अग्रतं 
मरणनिवारकत्वात् तख सेवकः सेवनं तेन सारः सामभ्यवान् वख्वत्तरस्तम् । यासु 
विभूतिषु सन्तो न तिष्ठन्तीति ता विभूतयः ब्रृधैव निरर्थका एव इति चेद्र्तते तर्हि 
अपरान् विडुषः पण्डितान् पुरुषान् निवस्य किमिति खयमेवैकरैशयं वर्ते । कथंभू- 
तान् विदुषः। खभ वादेव निसरगेणेव देवस्य तव प्रसेदुषः प्रसन्नचित्तान् । सेवकानिदर्थः। 
भयं मन्न किं कुर्वन् । अमिषन् असहमानः । क इव॒ फकीश्रये वर्वते । अगारान्त- 
रापतितः कपोत इव अगारख गृहस्य अन्तर्मध्ये आपतितः आगतः कपोत इव 
अरण्यपारापत इव । यसिन् गृहे अरण्यकपोतः आगतः तद्रहं उद्रुसं भव्ति] 
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विदुषः पुरुषानमिषन्नगारान्तरापतितः कपोत इव निर्वास खयमेकैश्वयं 
वतेते । तथा इति विचिन्त्य निवसतां च सतामरंतुदवाक्थसरस््व- 

चिसारदीर इव न ददाति सुखेनासितुम् । 

अन्या खडी न हरिताङ्करचारसारा 
ृष्टस्पेति विषयं विषमाध्वरुद्धः | 

यूथच्युतोऽपि खरककैरकरकशान्ता- 
न्येणः श्रयत्यवश्च एव मरुखरानि ॥ २२९. ॥ 

ततश्च । 

एकामाले महीपारे नाकं रक्ष्मरविज॒म्भते । 
तायासत्र का वृद्धिः रासेका यत्र शाखिनि ॥ २१० ॥ 

तथेत्यादि । तथा तेनैव प्रकारेण इति विचिन्य इति पयाखोच्य निवसतां तव 
राज्ये तिष्ठतां खतां सत्पुरुषाणां उखेन आसितुं स्थानं न ददाति । कथंभूतः । अरेतुद- 
वाक्प्रसरः धर्मव्यर्थकवचनप्रषृत्तिः । क इव सुखेन आसितुं न ददाति । त्वविसारदीर 
इव यथा त्वचिसारहीरः वंशशलखकानखादौ ब्धा सती सुखेनासितुं न ददाति । 

इतीति किम् । 

अन्येलयादि । एणो मगः अवदय एव मरस्थलानि मरश्देशसिकताघमुचयान् श्वय 
द्याश्रयति । एणो म्रगः किमिति मरुस्यलन्याश्रयतीदयादह-हरिताङ्कस्वारसाराः दूबाभि- 
नवोद्धिदाचारसारा अन्या स्थली अपरा भूमिः टृष्टेलंचनस विषयं गोचरं न उपैति 
नागच्छति । कथंभूत एणः । विषमाध्वरुद्ः विषमो नीचोचो योऽसौ अध्वा मागः वि- 
षमाष्वः तेन रुद्धः अनवाप्तावकाशः 1 पुनः कथंभूतः । यूथच्युतोऽपि निजन्रन्दात् पति- 

तोऽपि । कथंभूतानि मरुस्लानि । खरककेरककेरान्तानि खराः कठिना ये ककरा 
दाकरेरोपलास्तेः क्कैशाः खस वा अन्ताः पर्यन्ताः खभावा वा येषां मरुख्थसमनां तानि 

तथोक्तानि । समासोक्यलंकारः ॥ 

ततश्च कारणात् । एकामाद्येद्यादि । महीपाले राजनि एकामात्ये एकमन्तिके 

लक्षमीरलमतिशयेन विजृम्भते लतायाः व्टयासत्र तस्मिन् शाखिनि क्षे का ब्दधिः 
का स्फीतिरपि। न कदाचित् अपीदयर्थः । तत्र कुच यत्र शाखिनि एकसहाया शाखा 

लता वर्तते । टष्टान्तालंकारः ॥ 
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देव, रक्ष्मीरतावलयितगलश्छगल इव भवति प्रायेण सर्वोऽपि जनः। 

य॒तो य एवात्मनो गं पादिकया रम्बितुमिच्छति तस्येव मुख- 
मवकोकते । किं च । 

क्रि नासि परं सरि येन तिमिः सादरे गार | 
प्रायेण हि देहभृतां तत्रासक्तिर्य॑तो म्रसयुः ॥ २६१ ॥ 

{0 „(^ 

देव, देवोऽख नििशतां नासिकतां च चेतन्नपि न चेतति । यतो 

जानन्नप्येष दुरात्मा सुधा भृत्यभावेन पाकोदकादिपरिचारकतया चिरकारं 

श्रपचपश्चकं द्ेरायनेतञ्ज्ञातिपूकारादुच्छरति दुरपवादे पुनदै.्रसिद्धि- 
द 

भयात्तत्निजनीडक्रोड एव निरि निधिडग्रमीड खयमेवावधीत् । विशिष्टैश्च 

प्रायश्चेतनचिन्तायामिदमवोचत्-- 

देवेद्यादि । हे देव, प्रायेण बाहुल्येन सवौऽपि जनः लक्ष्मीरतावर्यितगलो भवति 
लक्ष्मीबद्वद्कण्डो भवति । क इव । छगल इव छाग इव । यतः कारणात् य एवं 
पुमान् आत्मनो निजख गलं कण्ठे पादिकया पादेन चम्पयित्वा रम्वितुं इच्छति तस्येव 
जनस मुखं अवलोकते तसैव संमुखं तिष्टति ॥ 

किं चासि विशेषः । कि नास्तीदयादि । हे राजन्, सलि किं परं नास्ति येन 
कारणेन तिमिर्मव्यः गलखाहारे वक्रकण्टकमां सभक्षणे सादरो भवति । युक्तोऽयम्थः-- 
देदश्तां जीवानां प्रायेण तत्र तसन् पदार्थे आसक्तिरनुबन्धो भवति । तत्र कुत्र । 

यतो पदार्थात् सद्युमैरणं भवति । कथम् । हि स्फुटमिति शेषः । दथन्तालंकारः ॥ 

देवेयादि । हे देव है राजन्, अख मन्रिणः निशचिशतां निर्दयतां नास्िकतां 
निभ्रान्तितां च देवो भवान् चेतन्नपि जानन्नपि न चेतति न जानाति । यतो यस्मात् 
कारणात् एष तव मन्त्री दुरात्मा पापिष्ठो जानन्नपि सुधा दयेव शलयमावेन रकिंकरतया 
पाकोद्कादिपरिचारकतया चिरकालं दीधेकालं श्वपचपच्चकं चाण्डालपञ्चकं केशयन् वि 

कारयन् एतजज्ञातिपूकारात् एतेषां पत्वानां चाण्डालानां ज्ञातिपू्कारात् बुम्वार- 

वात् दुरपवादे उच्छति दुरपवादे निन्दायां प्रादुर्भवति सत्ति पुनः पथात् दुःप्रसि 
द्विभयात् दुरपवादभयात्. तच्ाण्डाल्पञ्चकं निजनी उक्रोडे एव निजग्रहसयाम्रे एव निशि 

रात्र निविडगप्रमीडं अतिणप्तं खयमेव अत्मनेव अवधीत् जघान । विशिष्टश्च पुरूपै 
धर्िष्ठलोकेः प्रायश्ेतनचिन्तायां प्रायधित्तकरणचिन्तायां इदमवोचत् एत दुक्तवान् । 
एतत् किम् । 



२ आश्वासः। य्चसिककचम्पूकाव्यम् | ४९७ 

रविरदिमरलपावकमाहेयीवायवोऽन्तयजैः स्पष्टाः | 
न हि दुष्टाल््रदहं प्रकृतिशुचिभालसध्येऽपि ॥ २६२ ॥ 

आत्मा खमावृञ्चुद्धः कायः पुनरटुचिरेष च निसर्गात् । 
मायश्ित्तविधानं कस्येति विचिन्त्यतां जगति ॥ २६६ ॥ 

वणीश्रमजातिकुरस्थितिरेषा देव संवरृतेनौन्या | 
परमाथेतश्च नृपते को विप्रः कश्च चाण्डालः ॥ २६४ ॥ 

नास्तिकता चास्य किमिवोच्यते । यः खट 

विक्रीय देवं विदधाति यानां तद्वारनादेष परांश्च देवान् । 
्रमुष्य रोकं ठकवृ्तिमविर्ददाति दानं द्विजपुंगवेभ्यः ॥ २६९ ॥ 

रवीव्यादि । रविप्दमयश्च सू्ैकिरणाः, रत्नानि च माणिक्यानि, पावकश्च वेश्वानरः, 
माहेयी च गौः, वायुश्च मारुतः, रविरदिमरत्नपावकमाहेयीवायवः अन्यजेशाण्डाष्चैः 
सथृष्टादछम्पिता दुष न भवन्ति । कथम् । हि निश्चयेन । तद्रत्तथा अहं पामरोदारनामा 

मच्री भ्रक्ृतिञ्चिः खभावेन निर्मरुः भालमध्येऽपि चाण्डालमध्येऽपि दोषाय न 
मवति(वामि) । समुचयाल्कारः ॥ | 

आत्मेत्यादि । आत्मा जीवतत्त्वं खभावशद्धः खभावेन प्रकृलया द्धः कर्मेमल- 
कृरद्भरहितः! एष प्रयक्षीभूतः कायः शरीरं निसगात्. सखभावेन पुनरपि मूयोऽप्यट्यचिः 

अपचिच्रः ! तेन कारणेन म्रायधित्तविधानं पापशोधनं जगति सतारे कछय । न कृस्या- 
पीटय्ैः । इति ईदशोऽर्था विचिन्तां मवद्धिर्विचाय॑ताम् । जालाक्षेपाङंकारः ॥ 

चणीश्रमेत्यादि ! हे देव, एषा वणंध्रमजातिकटस्थितिः वणो विप्रक्ष्ि- 
यविटृदयुद्रा्चत्वारः, आश्रमाश्च ब्रह्मचारी दी वानप्रस्थो भिक्षुश्वेति चत्वारः, जातिश्च 

मातपक्षः, कुलं च पितृपक्षः, व्णाश्रमजातिकुलानि तेषां स्थितिर्मयौदा वारणा संत्रते- 

व्य॑वदहाराद्धवति।न अन्या निथ्यमूता। हे तपतेः परमार्थतश निश्चयात् को विप्रः कश्च 
चाण्डाख्थ । अरित न कोऽपि व्राह्मणः, न कोऽपि चाण्डाल इदयधैः । आक्षेपालंकारः ॥ 

नास्तिकता चास्य करिमिवोच्यते नासिकरता नि्रौन्तिता अस्य तव् मन्निणः रि 
८ | स | (क [नो त्य क् => नत ९.4 ध) > = ५.१ = 6 

क्रध्य॒ते । यः खट तव सनच््री विक्ीयेत्छाषे । है देव, देवं विक्रीय यात्रां विदधाति 

करोनि । णप मनी तट्राखनात् देवप्रतिमारसकरणात् पराध देवान जपरान् क्षु्रदेवान् 
१ = = (क स चरथ प्रयोग +~ घ ५ गलम् ~र 

विदधाति । इव्यय टक्ब्रात्तसावरापृषप्रयानि सक प्रदयुप्य मानवाना गलमाटनं 

कृत्वा धरन गररीत्वा द्वि्"{गनवेभ्यो दून ददानि । पएरिदाताटंक्ार्ः ॥ 

| ८ 



४५८ कृव्यमारा | 

अग्रहारमरहः साक्षादेव मोगुजगमः । 
रिष्टविष्टपसंहारमर्यानर्मानसः } २३६ ॥ 

कृतान्त इव चेष्टेत यो देवेषु निरङ्कशः । 
[क्वो 

काक्षा भक्षणे तस तापसेषु द्विजेषु च ॥ २३७ ॥ 

देव, । 
यावद्धवान्न जातोऽ तावदन्ये कुरोद्रताः । 

क, 

जति खयि महीपार नृपाः स्वैऽपि निष्कुटः ॥ २६८ ॥ 
इति देव, देवसुपश्चोकयता कथकारमद्वैतत्मात्मनो न चोतितम् । यतो 
देव, देवोत्पादागतां वंराविश्ुद्धतां वदतानेन साधु देवान्वयस्याविश्ु- 
दता प्रकारिता) न खट पूत्रायि्ोः कुरीनता, कि तु पितृम्यां पु- 
त्रस । तदेवं देव, देवस्यायमेव नितरां पक्षपाती । देव, देवस्यायमेव राज्य- 

अग्रहारग्रह इत्यादि । हे देव, घाक्षात् प्रयक्षेण अग्रदारप्रहः युक्तग्राह्यभाहकः। 
हे देव, भोगथुजंगमः देवपूजार्थं यत् क्षेत्रादिकं राजदत्तं वतैते तस्य भुजंगमो भक्षकः, 
पुनः शिष्टविष्टपसंदारप्रख्यानलमानसः गिष्टानां यद्र्टपं जगत् तस संहाराय 

विनाशाय प्रल्यानल्मानसः कल्पान्तकालपावकमनाः । रूपकालंकारः ॥ 

करतास्त इत्यादि । हे देव, यस्तव मन्री देवेषु निरङ्कशो निरगेलः सन् कृतान्त 
इव चेष्टेत भ्रवतेत तख तव मन्त्रिणः तापसेषु मुनिषु द्विजेषु च भक्षणे का अपेक्षा 
का चाज्छा। अपितु न काचिदपेक्षा इयर्थः । उपमक्षेपाटकारः ॥ 

देव, यावद्धवा नित्यादि । हे देव, इति अमुना प्रकारेण देवं भवन्तसुपश्चोक- 
यता श्रोकैरपस्तुवता कर्थकारं केन प्रकारेण आत्मनः खसय अद्रैतत्वं एकान्तत्वं न 
द्योतितं न प्रकारितम् | अपितु प्रकाशितमेव | इतीति किम् । हे देव, यावत्कारे 
भवांस्त्वमन्र न जातो नोत्पत्रसावत्कारं अन्ये यश्ोबन्धुरयशोर्घौदयस्तव पूर्वजाः 
कुखोद्रताः कुटीना वतैन्ते । हे महीपाल हे राजन्, त्ववि जाते सति सर्व॑ऽपि नृपाः 
मवद्रशद्धवा राजानः निष्कुला: कुखरहिताः संगताः । 

यत इत्यादि । यतो दहै देव, देवोत्पादागतां वंराविजुद्रतां तव जन्मसं- 
जातां इरविडुद्धतां अनेन मन्िणा वदता कथयता साधु यथा भवत्येवं देवा- 

न्वयस्य तव कुल्य भविशयद्धतानिर्मल्ता प्रकारिता प्रकटीकृता । न खेद पुत्रात् 

पित्रोः मातृपित्रोः जननीजनक्रयोः कुढीनता भवति, किं तु पितृभ्यां पुत्र 
कुटीनता भवति । तत्तस्मात् कारणात् एवं सति हे देव, देवस्य तवे अयमेव 
नान्यः कोऽपि नितरामतिशयेन पक्षपाती पक्षच्छेद्कः, न तु पक्षावलम्बी विपरिता 



९ आश्वासः] यशयस्िककचस्पूकाव्यम् । ४९९, 

रक्ष्मीवह्टीवधेनः | देव, देवस्ायमेव मङ्गरपरम्परासंपादनः | देव, देवसया- 
भ भ (न. [व यमेव प्रतापप्रदीपनन्दनः। देव, देवस्यायमेव समरेषु जयविभूतिकारणम्] दैव, 

देवस्यायमेव बान्धवेषु हदारावरुदधकण्ठतदितुः । देव, देवसायमेव मित्रेषु 
क [भ श्रीफरोपरारनायतनम् । देव, देवस्यायमेवाशितेषु चिन्तामणिनिदानम् । 

अत एव 

वृत्तिच्छेदश्िदशविदुषः कोदरूयाथहानि- 
मौनग्छानि्गणपतिकवेः रंकरस्याड्ु नाशः । 

धर्मध्व॑सः कुमुदकरतिनः केकटेश्च प्रवासः 
पापादसादिति सममवेदेव देशे प्रसिद्धिः ॥ २३९ ॥ 

ग्राह्यः । हे देव हे राजन् , देवस तव अयमेव मन्नी रज्यलक्ष्मीवटीवधेनः राञ्यय 

लक्ष्मीः संपत् यैव वष्ठी व्री तसयाः वर्धनः छेदनः खण्डनः, न तु वर्धनो बृद्धिकारको 

भवतीदयर्थः । हे देव हे राजन्, देवस तव अयमेव मनी मङ्गलपरम्परासंपादनः 

मद्गखनां कर्षराणां कुम्भमेदनानां परम्परायाः श्रेण्याः संपादनः कारकः, न तु ञ्युभक- 

ल्याणकारकः । हे देव, देवस्य तव अयमेव म्री मतापप्रदीपनन्दनः प्रतापग्रदीपसय नन्दनो 

विधायकः, न तु प्रगोधकः ) हे देव, देवस्य तव॒ अयमेव मन्न समरेषु जयविभूति- 
कारणं भसकारणम्, न तु रेश्र्थकारणम् । हे देष, देवस तव अयमेव मन्न बान्धवेषु 

कुटुम्बेषु हारावरूढकण्ठताहेवुः । दष्िकानिचयो दारो हारो सुक्तागणः स्प्रतः । हारो 
मापविशेषः खाद्धारो श्जतमुच्यते ॥' तदच्रावसरवशाद्वारश्देन इशिकाग्रहावशुद्राक- 

न्दनः । हा इति स्थिते हा इति रावेण राब्देन सुद्रकण्ठताहेतुः कारणम्, न तु हाराणां 

मुक्ताफलमालनां कण्ठाभरणहेतुः । हे देष, देवस्य तव अयमेव मच््री मित्रेषु 

असीषटेषु श्रीफलोपलाल्नायतनं श्री फलानां शिरोबित्ववन्धनानां उपलानां पाषाणानां 

आलनायतनं ताडनमन्दिरम् , न तु ऊक्ष्मीफल्भोगायतनम्। हे देव, देवस्य तव अयमेव 

मन्री आश्रितेषु सेवकेषु चिन्तामणिनिदानं चिन्तायां अन्तध्यांनसख कथनकारणम् , 

न तु शोणरत्नकूरणम् । 

अत एव कारणात् । चत्तिच्छेद् इस्यादि । हे देव, अस्मात् पापात् पापिष्टात् 
इति इदशी देर देशमध्ये प्रसिद्धिः प्रघोषः समभवत् । इतीति करिम् । त्रिदशविटुषः 

त्रिदानाश्रः कवेः व्रत्तिच्छदः व्रीहिको हालनं संजातम् । कोर्स कोहलकवेर्थहानि- 

निंषेनत्वं संजातम् । गणपतिनाग्नः कवेमीनुर्लानिर्मानभङ्गः संजातः । रोकरस्य शकर 
नामविदुषः आजु सत्वरं नाशः संजातः । बुमुदकृतिनामविदुषः धर्मध्वसः धर्मविनारो 

वभूव । केकटश्च केकटिनान्नः कवीश्वर ख प्रवासः परदेशगमनं वभूव । समु चयालंकारः ॥ 



४६० कामाल् ¦ 

मूख बृहस्पतिमयं दृषठं कुलीने 
त्राल्यं महान्तमधमं पुनरुत्तमं च । 

तुष्टः करोति कुपितश्च विपयेयेण 
मच्रीति देव विषये सुमहान्प्रवादः | २४० | 

अरमतिविस्तरेण ! देव, समस्तस्याप्यसय भाषितसेद केपर्यम्-- 
यः कार्याथिनि भूपतावसमधीः कायाय धत्ते धुरं 

यश्चाथौर्िनि संनयोचितमतिशधिन्तामणिजीयते । 
भक्तौ भतैरि मच्रिणामिदमहय दिव्यं द्वयं कीतितं 

न क्षोणी महीयसां निरसनं राज्यस्य वा ध्वंसनम् | २४१॥ 
तथा च श्रुतिः-- 

दुर्योधनः समर्थोऽपि दुभत्री प्रसं गतः । 
राञ्यमेकदरोऽप्याप सन्मत्री चन्द्रगुप्तकः | २४२ ॥ 

मूखैमियादि । दे देव, विषये अवन्तिमण्डठे इति दैष्ः सुमहान् अतिगुरु 
प्रवादः प्रघोषः वर्तैते। इतीति करिम्। अयं मनच््री तुष्टः सन् मूखमन्ञानिनं वृदस्पतिं करोति 
सुराचाय विदधाति, व्रृषरु चाण्डालात् ब्राह्मण्यां जातं पुत्रं करीन करोति, बालं 
त्रतथष्ठं पुरुषं नष्टव्रतं महान्तं गुरं करोति, पुनः मधमं नीचं उत्तमं करोति । कुपितः 

सन् विपर्ययेण चिपरीतत्वेन करोति, वृदस्पति मूख करोति, कटीनं वरपलं करोति, 
महन्तं नादं करोति, उत्तमं अधमं करोति । दीपकाल्कारः ॥ 

अलमतिविस्तरेण पूणम् । हे देव राजन्, समस्तस्यापि अख पूवाक्तस् भाषितस्य वच- 
नख इदमेतत् कैपयं तात्प वर्वते-यः कायोधथिनीलयादि । इदं करिम्) अदयो क्षोणीश्च 
हे पृरथ्वीश, मन्रिणां मतरि राजनि भक्तो सेवायां इदमेतत् द्रयं दिव्यं कर्तितं कथितम् 
इदं क्रिम् । यो मच्री भूपते राजनि का्याथिनि सति असमधीः अद्धितीयवुद्धिः सन् कायाय 
का्यमने शुरं धत्ते भारमुचल्ति । यश्च मनच््री अथाीधिनि घनार्थनि त्रपतौ चिन्तामणि. 

जौयते वाञ्छिते ददाति । कथंभूतः सन् । संनयोचितमतिः अन्यायन लक्ष्मीं न ददाति 
किंत न्यायेन । एक इदं दिव्यं महीयसां विद्रननानां निरसनं निपरेधनम्, राज्यसय 
ध्वेसनं वा न भवतीति द्वितीयं दिव्यम् । हपक्राटकारः ॥ 

तथा तेनैवं प्रकारेण श्रतिथ चाछान्तरम्-दुयाधन इत्यादि । हे जन्, 
दुर्योधनो राजा समर्थां दुःदासनदुपणादिध्रातृरतदंयुत्तोऽपि दुर्मच्री दष्ररक्रनिम 
च्िसंयुक्तः सन् प्रख्यं गतः ध्रातृदचतेसंयक्तोऽपि एकन भीमसनन मारितः । चन्द्र 

गुप्ठको नाम राजा सन्मन्धी सन् चाणकयमण्डितः एकर्रोऽपि एकवाणोऽयि राज्यमाप 
प्राप्तवान् । जाललकारः ॥ 



२ आश्वासः, यरासिरुकचम्पूकाव्यम् | ४६१ 

पुण्योदयः क्षितिपतेभियतं तदैव 
कामं महोत्सवसमागमनं सुदृस्यु । 

मोदागमश्च परमो ननु सेवकानां 
जायेत दुष्टसचिवापचितिर्यदेव ॥ २४६ ॥ 

कदाचिदिशादण्डमादिदिक्चराकारितसमससामन्तरोकः सककमैन्यस- 
मालोकनोतुङ्गतमङ्गसंगतिकरेषु वरददेनावसरेषु निटिकतटपद्टिकाप्रतानध- 
टितीद्धरजूटम्, उत्कोशविंद्ुकम्रसूनमज्रीजारजटिरविषाणविकटमेकशु- 
जञमृगमण्डरमिव, कतेरीमुखचुम्बितामूख्दमश्रुबाकम् , उद्धिचमानमदतिल- 

पुण्योदय इत्यादि । क्षितिपतेनैरेन्रय नियतं निधितं तदैव तस्मिन्नैव काटे पु- 
ण्योदयो भवति । कथम्! काममतिश्येन क्षितिपतेः ख॒हृत्छु कुडम्बवगेषु तदैव तस्िननेव 
काटे महोत्छवसमागमनं उद्धषौगमनं भवति । अपरं च सेवकानां ननु परमो मोदा- 

गमो भवति । तदा कदा । यदैव यस्िनैव के दुष्टसचिवापचितिहुर्मन्चिविनाश 
जायेत उत्पद्येत । दीपकम् ॥ इत्ति मच्यधिकारः संपूणैः ॥ 

कदाचित् कसिधिदवसरे बखधिकृतीनां सेनापतीनां इति ईदरीर्विज्प्तीः 
विज्ञापनानि अश्णवं श्रुतवानहम् । कर्थमूतो ऽहम् । दिशादण्डं आदिदिष्ठः दिग्मण्ड- 

लानां संवन्धितवेन दण्डवनमादिदिश्चरादातुमिच्छुः । ्रहीवुमिच्छुरिलर्थः ) पुनः कर्थमूती- 
ऽहम् । आकारितस्चमस्तसामन्तलोकः आकारिता आहूताः समस्ताः सर्वेऽपि सामन्त. 

लोकाः सेवकावय(कनृप)समूहाः येन स तथोक्तः । वलाधिकृतीनां वि्ञप्तीरश्टणवम् । 
कदाहं श्चतयान् । वल्दौनावसरेषु सन्यावोकनग्रसावेषु । करथभूतेषु वर्दरनावसरेषु । 
सकल्सैन्यवमालोकनोत्तङ्गतमद्गसंगतिकरेषु सकलानां समस्तानां सेन्यानां चमूनां 
समालोकनाय अवलोकननिपित्तं उत्तङ्गतसङ्गख उच्रतग्रासादसय संगतिः समारोहणं कु्व- 
न्तीति सकल्सैन्यसमारोकनोत्तघतमङ्गसंगतिकरास्तेषु । बलाधिक्ृतीनां इति विज्ञ 
पीरश््णवम् । इतीति करिम् । हे देव, इदं प्र्क्षीमूतं दक्षिणाद्यं वटे दक्षिणस्या दिशः 
भागतं दाक्षिणादयम् । 'दक्षिणापश्चास्पुरसस्यदः इदनेन द्यक्ू्रययः । वल सेन्य॑ त्वं 

दयेति क्रियाकुरकसंवन्धः । कथंभूतं दक्षिणां बलम् । निरिरुतटपद्धिकाग्रतानघटितो- 

द्ररजृटम् निटिक्तटे स्लटोपरितनमागे पट्ठिकाप्रतानेन वघ्ठपच्ासमूहेन धरितः 
करतो वद्धः उद्भटः उत्कटः जूटः केखरिखण्डकरापो येन तत्तथोक्तम् । त्वं तत्पद्य । 

पुनः कथभूतं वलम् । एकदरम्रगमण्डलसिव गण्डकसुमूट् मिव । कथंभूतं एक दर खयमण्ड- 

ल्प । उत्कोाकिंशयुकम्रमूनमन्नरीजनालजद्विरविपाणविकटम् उच्कोङानि विक्रमितानि 
यानि कि्ुकप्रसूनानि पलटाक्षपुष्पाणि तेषां मज्ञरीजाटेन व्रीसमूहेन जय्लिं वष्टि 
सद्िपाणे क्ति चतुविदापस्तन विक्र विधर्म प्रकटं वा तत्. । पुनः कर्दमं बसर | 



४९२ काव्यमाढा | 

कितकपोरं पीटुकुरमिवः, कि्मीरमणिविनिर्मितत्रिशरकण्ठिकिम् , महामण्ड- 
लावगुण्ठितगलनारमान्यमीश्ानसेन्यमिव, आकुफणिकृतकारायसवरुयक- 
राठकराभोगम्, बारविलेदायवेष्टितविरपमामं मद्रश्रियानोकहगहनमिव, 
आनाम्दिदोत्तम्मितापिधेनुकम्, अदीश्वरानुबद्धमध्यमेखलं मन्थानकाचल- 
मिव, आव्णोत्कषिप्िनिविडनिवसनं सकोपीनं वेखानसबृन्दमिव, अने- 
काङ्नामसमावनोद्धी वाननम्, आत्मस्तवाडम्बरोड़मरमागधोक्कर्णितवद्- 

कर्तरीमुखचुम्बितामूर्दमश्वुवाल्म् कर्वरीमुखेन नापितोपकरणवक्त्रेण चुम्बिताः आं 
ईषत् मूखपंबस्धिनो निर्मं वा यथा भवत्येवं देमश्रु तख अधरोपरिरोमरेखयोबाः 

केशा यश तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं बलम् । पीट्कुलमिव गजच्रन्दमिव । कथंभूतं 
पीटकुलम् । उद्धियमानमदतिलकितकपोलम् उद्धियमान उत्यमानो योऽसौ मदो दानं 
तेन तिलक्रितौ तिर्कसंयुक्तौ कपोलौ गण्डस्थलौ यख तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं ब- 
लम्) किर्मीरमणिविनिर्भितचचिशरकण्ठिकम् किर्मीरा विचिच्रा ये मणयस्तेविनिमिता रचिता 
बद्धा चिररा त्रिगुणा कण्ठिका कण्ठाभरणे यख तत्तथोक्तम् । पुनः -कथंभूतं बलम् । 
ईैशानसेन्यमिव श्रीमहादेवकटकमिव । कथंभूतं ईशानसन्यम् । महामण्डलावगुण्टितिगल- 

नालमान्यम् महामण्डकेः सपविरोषैरवगुण्ठितं यद्रटनालं कण्ठकन्दली तेन मान्यं मान- 

नीयम् । पुनः कथंभूतं बलम् । आकुफणिकृतकालायसवलयकरालकरराभोगम् आकुफणि 

कूर्पैरर(स्पद्ै)वजितानि कृतानि चेष्टितानि यानि कालायसवल्यानि लोद्कटकानि 
तैः करालः उन्नतः कराभोगो बाहुविस्तारो यस्य तत्तथोक्तम् । पुनः कथेभूतं बलम् । 
भद्रश्रियानोकटगहनमिव् । भद्रश्रियं चन्दनम्” इति पञ्ञिकाभारो जिनदैवः । चन्दनत- 

सवनमिव । कथंभूतं मद्रश्चियानोकह गहनम् । बाल्विरेशयवेशटितविटपभागम् वारविले- 
रयाः रिष्युसर्पः सप॑शिशयवक्ेर्वे्टितो ऽवगुण्ठितो विटपभागः कटप्रभागो यस तत्तथो- 
क्तम् । उक्तं च--विस्तारो विटषोऽचछियाम् ! तथा च--^स्कन्धादृध्व॑तयेः शाखाकरप्रो 
विटपो मतः ।' शाखानां करयप्रः शाखाकटप्रः । पुनः कथंभूतं वलम् । आनाभिदेशोत्त- 
म्ितासिधेनुकम् जानासिदेरं नाभिदेशपयन्तं उत्तम्भिता वेष्टिता अवष्टव्धा असिधेनुका 
छुरिका येन यख वा तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं बलम् । मन्थानकाचलमिव मेरुपर्वतमिव । 
कथंभूतं मन्थानकाचलम् । अहीश्वरालुबद्वमध्यमेखलम् अदीश्वरेण शेपनागेन अनुबद्रा 

संयता मध्यमेखला कटिनी यस्य तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं वलम् । आवह्नणोत्पिप्तनि 
बिडनिवसनम् जावद्रुण उरुसंधिपयन्तं उकस्कषिपतं युक्त निविड टढं निवसनं वं येन यस्य 
वा तत्तथोक्तम् । किमिव । वेखानस्रन्द मिदर । कर्थभूतं वैखानसत्रन्दम् । सकोपीनं कक्षाप. 
सहितम् । पुनः कथंभूतं बलम् । अनेकाङ्नामसंभावनोद्रीवाननम् अनेकेषां नानाविधानां 
अङ्गनान्नां विरुदावल्यव्रिधेयानां संभावने अकर्णने उद्रीव उत्नतरिरोधरं माननं मुखं 



६ आश्वासः यशसिखकचस्पूकाव्यम् | ४६३ 

नम्, उध्वनखरेखाकिसितनिखिष्देदपाप्तादं देव, इदं विहितविविधायुध- 
वतैनौचिल्यं दाक्षिणात्यं बलम् 

चण्डांडुररिमसपकेञ्वरत्कुन्ताग्रमण्डलम् । 
त्वसप्रतापानरव्याप्तं विदधानमिवाम्बरम् ॥ २४४ ॥ 

इतश्च पयेन्तखवितकुन्तरुतया्थसुष्टिमितमसतकमष्यकेदम् , अतिप्ररम्ब- 
श्रवणदेशदोलायमानस्फारसुवणेकणिकाकिरणकोरिकमनीयमुखमण्डरतया 
कपोरुस्थलीपरिकल्पितप्रफुहकणिकारकाननमिव, समुत्कर्षितखक्षचिुकज- 
छ्ाममागरोमलोमश्चम्, अहरहःप्रमाभितदशनप्रकारपेररुवदनतया प्रद्- 

यस्य तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं बलम् । आत्मस्तवाडम्बरोडमरमागधोत्काणतवदनम् आ. 
त्मनः सवाडम्बरः सवनायोपस्तेन उडमरा उत्कटा मागधाः स्वुतिपाठकास्तेषु उत्कर्णितमू- 
ध्वींकृतं वद्नं येन यख वा तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं बलम्। ऊरध्वनखरेखाटिखितनिखिल- 

देदप्रासादम् ऊउर्वाभिरन्रताभिर्नखरेखाभिराटिखितश्चित्रितो निखिलो देहमासादः शरी- 
रमन्दिरं यस तत्तथोक्तम् । हे देव, इद् प्रयक्षीमूतं दक्षिणां बलम् । पुनः कथंभूतं 
बलम् । विहितविविधायुधवर्वनोचिलम् विहितं विविधेषु नानाप्रकारेषु आयुधेषु 
रेषु वर्वनौचिदयं असदहाययोग्यता येन तत्तथोक्तम् । 

चण्डेत्यादि । दाक्षिणालयवलं कथंभूतम् । चण्डां्चरदिमसंपकैज्वल्च्ुन्ताग्रमण्डलम् 
चण्डंरोः श्रीसूयंख ये रमयः किरणास्तेषां संपरकेण स्पर्शेन ञवलत् जाज्वल्यमानं 
कुन्ताग्रमण्डलङं प्राप्तपर्यन्तवर्यं यस तत्तथोक्तम् । बलं किं कुर्वाणम् । अम्बरमाका्ं 
त्वस्तापानलव्याप्तं विदधानमिव । उस्परक्षाङकारः ॥ 

इतश्च देव, इदं द्रामिलं बरं पद्य । कथंभूतं द्रामिकं बलम् । पर्यन्तखर्वितकुन्तक्त- 
यार्धमुष्टिमितमस्तकमध्यकेश्चम् पन्ते शिरोधःपार्् खर्विताः कतेरिता ये इन्तखाः 
पर्यन्तखविंतकुन्तखास्तेषां भावस्तत्ता तया अरधंमुष्टिना मिता मापिता मस्तक मध्यकेा 
यसय तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं बलम् । अतिप्रलम्बश्रवणदेशदोलखयमानस्फार- 
सवर्णकणिकाकिरणकोटिकमनीयमुखमण्डलतया कपोलस्थटीपरिकल्पितप्रफुष्टकर्णिकार- 
काननमिव अतिगृलम्बः अत्िदीधः योऽसौ श्रवणदेशः तत्र दोलायमाना ्रङ्कन्ती 
स्फारा प्रचुरा या सुवर्णकर्णिकरा कनकव्णैमूषणं तखाः किरणकोटिभी रदम्यत्रैः कम- 
नीयं यन्मुखमण्डठं तस्य भावः तत्ता तया कपोलस्थरीषु परिकट्पितं रचितं प्रफु- 

छकणिकाराणां परिव्याधतरूणां काननमिव । पुनः कथंभूतं बलम् । ससुत्कपितरखकचिवु- 

कजङ्खाग्रभागरोमलोमशम् । समुत्कर्षितानि बद्ध प्राप्तानि सक्ाणां ओष्ठपयन्तानां चिवुका- 

नां अवराधरभागानां जङ्घानां जान्वधोभागानां अग्रभगेषु रोमाणि त्छोमरशं रोमन्या- 
प्तम् । आकुलमिद्थैः । पुनः कथंभूतं वलम् । अहरदहःप्रमाजितद्शनग्रकाश्चपेशर्वदन- 
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रितस्वकीययसःमरसूतिक्षित्रमिव, अनङ्गग्रहपरिवेषवतरुदन्तक्षतक्षपितभुज- 
शिखरम्, अनवरतक्षरस्षपारसरागरक्तचितिशरीरतया कजकिजल्कक्रषुष - 

काटिन्दीकष्ठोलकुरुमिव, मायूरबहोतपतरप्रमादयामिकासंपादितगगनगार- 
डोपल्कह्िमच्छायम् , दरद द्रवापाटरुपलकाम्तिकुरिल्कटितरोषठासरारुस- 
करम्, संध्या्रगभविभ्ान्ताभियसंदभनिमैरं नम हव, देव, इदमनेकदो- 

टिकाविरं द्रामिलं बलम् । 
इतश्चोत्तप्तकाञ्चनकान्तकायपरिकरम्, करोत्तम्मितकतेरीकणयष्पाण- 

तया प्रददितखकीययशःग्रसूतिक्षेचमिव अहरदर्दिनं दिनं प्रति प्रमाजिता वजञिता 

घर्षणमापिता ये दशना दन्तास्तेषां भ्रकार उदयो तस्तेन पेचलं यद्रदनं तसय भावस्तत्ता 

तया प्रातं प्रकटीकृतं खकीयस्य यशसः ्रसूतिक्षे् मिव उत्पत्ति्खाधिकरणमिव । 

पुनः कथंभूतं वलम् । अनङ्गग्रहपरिषेषवतुंख्दन्तक्षतक्षपितञ्चजशिखरम् अनङ्गः स एव म्रह- 

ससख परिवेषो मण्डलं तद्वत् वतुंलानि यानि दन्तक्षतानि दन्तवर्तितपदानि तेः क्षपि 

तानि स॒क्तानि शोभितानि थुजशिखराणि यख तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं वलम् । 

अनवरतक्षरःक्षपारसरागरक्तशितिशरीरतया कजकिंजत्ककृट्पकाटिन्दीकट्टोटकुलमिव 

अनवरतं निरन्तरं क्षरन् प्रोद्ररन् योऽसौ क्षपारसो हरिदराद्रवस्तख रागेण रक्तं रिति 
काल्वर्णं यच्छरीरं तस्य भावस्तत्ता तया कजानां पद्मदुप्पाणां योऽसौ किंजक्कस्तेन 
कृद्धषं मिधितं कालिन्य्रा यमुनायाः कष्येरानां कुल मिव ब्रन्द्सिव । पुनः कथंभूतं वलम् 

मायूरबहौतपत्रग्रभाद्यामिकासंपादितगगनगारुडा पल्कुःट्िम छायम् मायूरबहाणां यानि 

आततपत्राणि श्रीछचक्य॑स्तेषां प्रमाणां या दयासिका इयामल्त्वं तया संपादिता गगन 

गासडोपलानां गारडोद्वाररत्नानां कुटिमिख वद्ध मूमेदढाया शोमा येन तत्तथोक्तम् । पुनः 
कथंभूतं बलम् । दरदद्रवापाटलफलकान्तिकुरिर्कटितयरोष्सलाल्सकरम् दरदद्रवेण 

दिदटकरसेन आपारलं रक्त यत्फलं फलकं खेटकस्तस्य कान्या तेजसोपलक्षितं कटिं 

वक्रीकृतं यत् कटितटं श्रोणिग्रदशस्तस्योद्टासे उच्छरपिन सरसः साकरः क्रो रस्तो 

यस तत्तथोक्तम् । पुनः कथंमूतं वटम् । संध्याश्रगमविग्रान्ताथियसंदभनिभरं नभ इव 

सेध्याप्राणां गमे विभ्रान्ता भ्रमन्तो ये अभ्रिया वन्राप्नवस्तपां संदुमः समृहनिर्भरं 
संयुक्तं नभ इव आकारामिव । पुनः कथभूतं वलन् । अनक्रदोटिकायिटं नानान्न- 

म्प्ानसयुक्तम् ॥ 

हे देव, इतश्च एकस्मिन् पाश्च आत्तरपथं उत्तरपथादागतं वंस्व पद्य । कृं 

भूतमैत्तरपथं वलम् । उत्तप्तकानकान्तकोयपरिकरम् उत्तप्तसुस्छाल्निं यन्. काशरनं 
काद्चनवत् कान्तो योऽरा कायस्तख परिकरः प्रारम्भो यस तत्तथोक्तम् । उर्त च-- 
परिकरः पयेद्भपरिवारयोः प्रमादं गाचिकावन्धे चः । पुनः कथंभृनं बलम्| कृरोत्तम्भित- 
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मासपद्िरवाणासनम्, भासनविशेषवशातिविदुतमितद्रवखुरक्षोितकुम्मि- 
नीभागम्; भागमागार्ितानेकवणेवत्नवेष्टितोष्णीषम्, अनवधिग्रकार्रसव- 

स्तबकचुम्बितरिखम्, विजयश्रीनिवासवनमिवेदं देव, तुरगवेगवणनोदीणं 
यथायथकथमौत्तरपथं बलम् । 

इतश्च जयलक्ष्मीवक्षोजमुखमण्डक्दयामशरीरप्रभापरल्कुवल्यितनमः- 

सरोमिद्रेवदानासवासारसोरमागमगण्ट्रूषितारोषदिगिरासिनीवदनैः कद्- 

कर्तरीकणयकृपाणग्रासपष्ठिशिगाणासनम् करेषु उत्तम्भितानि उध्वीकृतानि उद्रामितानि वा 

कर्तरी च छेदनिकरः, कणयश्च लोहबाणविशेषः, कृपाणश्च खब्गः; प्रासश कुन्तः, प्ट 
दाश्च यदूसः, बाणास्नं च धनुः, कतैरीकणयकृपाणग्रासपद्ठििवाणासनानि करेपृत्तम्मि- 

तानि कतरीकणयकृपाणगप्रासपह्िदाबाणासनानि येन तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं वलम् । 

आसनविरोषवशातिविद्टतमितद्वखरक्षोभितकुम्मिनीभागम् आस्नविरेषख उमयोरुपी- 
उनविरोषसख वशा अतिविद्ता अतिधाविता ये मितद्रवा अश्वास्तेषां खुरैः रकैः क्षो- 
भितः संचाठितः कुम्मिनीभागो येन तत्तथोक्तम् । पुनः कर्थभूतं बलम् । मागमभागार्पिता- 
नेकवणैवसनवेष्टितोष्णीषम् भागभागेषु मध्यमध्येषु अर्पितानि वेषितानि यानि अनेक- 
वणीनि श्वेतपीतहरितारुणकृष्णानि वसनानि वच्राणि वेष्टितो बद्धः उष्णीषः केशपाशो येन 
तत्तथोक्तम्। पुनः कथंभूतं बलम्। अनवधिग्रकारप्रसवस्तवकचुम्वितरिखम् अनवधिग्रका- 
रप्रसवस्तवकाः पुष्पगुधञ्खछसेशरुम्विता स्पृ शिखा रिरोग्रभागो यख तत्तथोक्तम् । 
पुनः कथमूतं बलम् 1 विजयश्चीनिवासवनमिव विजयलक्ष्मीनिवासस्य काननमिव । यथा 
वनं अमेकपुष्पस्तबकसंयुक्तं भवति । पुनः कथंभूतं वलम् । तुरगवेगवर्णेनोदीणे तुरगाणां 
वेगस्य वर्णने प्रहसने उदीणेयुद्विक्तं उत्कटम् । यथायथकथं सलयवचनकथनशीलम् ॥ 

दृतश्चेव्यादि । हे देव, इतैकसिमिन् पार्थे इदं प्रयक्चीभूतं तेरथुक्तं यमुनातटवलं 
यमुनपुरसेन्यं त्वं परय । कथंभूतं तेरयुक्तं वकम् । करिवरैल्लमाटिताखिखशावल्यम् 
तमाठितं तमाखबरक्षवत् दयामछितं अखिल समस्तं आद्यावख्यं येन तत्तथोक्तम् । कथं- 

भूतैः करिवरैः । जयलक्ष्मीवक्षोजमुः्रमण्डलद्यामशरीरप्रभापटलकुवल्यितनभःसरोभिः 

जयलक्ष्याः यौ वक्षोजौ तयोः मुखमण्डरुं चूचकप्रदेशसद्रत् इयामं कृष्णं यच्छरीरं 
तख प्रभापयैः फैष्णतेजःसमूटैः कुषल्यितं उत्पक्विरोषसहितं कृतं नभःसरो यै 
करिव्रैस्ते तथोक्तासेः । उक्तं च--शयदुत्परं कुवख्यमथ नीलाम्बुजन्म च । इन्दी. 
वरं च मीरेऽसिन्सिते कुमुदकैरवे ॥° इति वचनात् अत्र कुवलयशब्देन नीलोत्पलं 
ग्राह्यम् । पुनः कथंमू्तैः करिवरैः । द्रवदहानासवासारसोरमागमगण्डू षितारोषदिग्विखासि- 
नीवदनैः द्रवत् निर्गलत् यदानं मदस्तदे्वौसवो मदं तख आसारो वेगवद्रर्स्तस 

सौरभागमेन सौगन्ध्यागमनेन गण्डूपितानि अदोषाणां दिग्विससिनीनां वदनानि यैस्ते 
५ ९ 
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छिकामररु्भुजगारनवर्हवित्रासितसावित्रस्यन्दनोरगरल्ल॒मिः पवमानबलच- 
रत्पताकाञ्चराचस्तिविरोचनचामरोपचरेः करिवेरेखमाङ्तिखिरसावल- 
यमू, अनवरतचिपिरचर्वणदीणदरानाग्रदेशैगूवाकफरुकषायितवदनवृत्तिमिः 
खमावादेवातिकोपनहदथेरापपदीनचोरकस्खकितिगतिविरक्षयोल्किप्तपयैन्त- 
जनदुर्वाग्विधिभिः प्रकामायामलोमचृडेगैडिराकुकितसकलपैनिकम् , विचि- 
ब्रसूष्रगुग्फितर्फारफरत्ोत्करकबरितसवेदाक्षायणीदेशम्, उर्वातसङ्गव- 

तथोक्तासैः। पुनः कथंभूतैः करिवरेः। कदलिकाग्रलमुजगाङनबर्हविघ्रासितसावित्रय- 
न्दनोरगरज्जुभिः कदलिका ध्वजासताघामग्रेषु लघ्ा टिखिता ये मुजगारानवही मयूर- 

पिच्छासैर्वि्नासिता भयं प्रापिताः सावि्रखन्दनख श्रीसूयैरथसय उरगरजवः सर्पैव- 
न्धनानि यैस्ते तथोक्तासतेः। पुनः कथंभूतैः करिवरैः। पवमानबलचलत्पताकाञ्राचरित- 
विरोचेनचामरोपचारैः पवमानख मारुत वरेन सामर्ध्यन चन्ति उत्पतन्ति यानि 
पताकाच्चखनि ध्वजग्रान्तास्तेराचरितः कृतो विरोचन श्रीसूर्य चामरोपचार 
कीणेकपूजनं यैस्ते तथोक्तासतैः। पुनः कथंभूतेसतेरमुक्तं वलम् । गौडः गोडदेरमैनिकै 
आकुडितसकरुसैनिकम् आकुटिताः किंकर्तव्यतामूदीकृताः सकलाः समस्ता सैनिकाः 
सेनायां समवेता सेनानां संबन्धिनः पुरुषा यख तत्तथोक्तम् । उक्तं च~--सेनायां 
खमवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्च ते ।' कथंमूतेगडेः । अनवरतचिपिटचर्वणदीभेदरानाग्र- 

देशैः अनवरतं चिपिटानां पृथुकानां चर्वेणेन खादनेन दीर्णा विदारिता क्षरिता द 
दानाग्रदेशा दन्तप्रान्तप्रदेशा येषां गोडानां ते तथोक्तास्तेः। उक्तं च--धुकः स्याचि- 

पिटको घान्यभ्रषटयवे न्चियः ।' पुनः कर्थमूतैः गौडः । गूवाकफरकपषायितवदनष्ृत्तिभिः 
गूवाकफरैः पूगीफठेः कषायिताथैसिता वदनदरृत्तिर्यैषां ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः गोडः। 

खभावादेवातिकोपनहदयेः खभावादेव ग्रकरदैव अतिको पनहृदयैरतिशयेन कोपनमनोमिः। 
पुनः कथंभूतैः गौडैः । आप्रपदीनचोलकस्वलितयतिवेलक्षयोक्कषप्तपयन्तजनदु्कौग्वि- 
पिभिः आप्रपदीनः पादामरं प्राप्तो योऽसौ चोलकः वृूरपासकः (एव स नायिका इति देशात् ) 
तेन स्खलिता भप्ना या गतिग॑मनं तया जातं यद्रैलक्ष्यं विग्रतिकस्तेन उत्क्षिप्ता दत्ता 
पर्यन्तजनेभ्यः पुरसाष्टोकेभ्यो दुवौग्विधयो दुर्वचनानि यैस्ते तथा तैः । पुनः कथं- 

गेडि; । प्रकामायामलोमचृडेः प्रकासमतिशयेन आयामो दध्यं लोमचूडानां शिखानां 
केदपादानां येषां ते तथा तेः । पुनः कथंभूतः तरमुक्तं वलम् । विचिव्रमूत्रयुभ्फि 
तस्फारफरत्कोत्करकदठुरितसवेदाक्षायणीदेरम् विचित्राणि पद्नवर्णानि यानि सूत्राणि 
तेयम्फिता ग्रन्थिताः स्फाराः प्रचुरा ये फरत्कोत्कराः सेटकसमूरहासेः कर्ुरितो विचि- 

वर्णीकृतः सवैः समस्तो दाक्षायणीदेरो गगनमण्डलं येन तत्तथोक्तम् । उक्तं च--'दा- 
क्षायिण्यश्वन्द्रदारासारयः स्युसारकास्तु याः ।' वविधुश्च दाक्षायणीरमणः इति दलायु- 
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सनविसारिधाराकरनिकरतरङ्कितगगनभागम्, अष्वकानुरागं देव; इदं 

जर्युद्धवद्धक्रियाविशेषासक्तं तैरभुक्तं बरम् । 
इतश्चाजानुकम्बमाननिवसनम्, माहिषविषाणधरितसुष्टिकटारकोक्कर- 

रीमागम्, निरन्तरनदीषदेहरोमकखापकखितसवीङ्गीणकङ्कटम्, अ- 
धत्तियक्मवन्धप्रृद्धकूचकेरातया क्रियानुमेयनाभिनासानयनश्रवणदेशम्, 
उभयांोत्तम्मितभूरिभखतया त्रिरिरोनिराचरानीकमिव, रधुदृददुष्क- 
रद्ररक्ष्यादिपातादिपारवापसितछ्ृपकृपधर्मकणीजैनद्रोणदुपदमगमा्मवम्; 
धृताधिज्याजकायं देव, इदं गोर्जरं बम् । 

धः। पुनः कथंमूततैसतेरमुक्त बलम् । उत्वातखद्गवलानविस्ारिधाराकरनिकरतरक्षितगगन- 
भागम् उत्वाता (नि परीडम्ररा) ये खन्ना निचिरास्तेषां वलानविसारिणी उच्छलनप्र- 
सरणशीला या धारा अग्रभागस्तखा ये कराः किरणास्तेषां निकरैः समृदैस्तरङ्गित उ- 
त्क्योटीकृतो गगनभाग आकाराग्रदेशचो येन तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं तेरभुक्तबलम्। 
आहवैकानुरागं सं्रामेकभ्रीतिकम् । पुनः कथंभूतम् । जच्युद्धवद्धकरियाविरोषासन्तम् 
जल्युद्धे बद्धो योऽसौ क्रियाविरोषस्तत्र आसक्तं रक्तम् ॥ 

इतश्चेत्यादि। है देव, इतश्च एकस्िन् पाव इदं प्र्क्षीभूतं गोजरं बलं चं पद्य 
कथंभूतं गौजरं बरम्। आजानुलम्बमाननिवसनम् आजानु जङ्खोरसंधिपयैन्तं लम्बमानं 
दीधे निवसनं चेलनकं वचं यख तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । माहिषविषाणघरितसुष्टि- 
कटारकोत्कटकटीभागम् महिषस्येदं माहिषं तच विषाणं श्रं तेन घटितो निर्मितो योऽ 
मुष्टिः संग्राहः खाहस्थानं स चासो कटारकदटुरिकाविशेषस्ेन उत्कट उदधितः कटीभागः 
श्रोणीप्रदेशे यख तत्तथोक्तम्। पुनः कथेभूतम् । निरन्तरघनदीषेदेदलोमकलापकल्पित- 
सवोद्गीणकङ्कटम् निरन्तराणि अविच्छिन्नानि घनानि निविडानि दीवाणि अहखानि यानि 
देदोमानि शरीरसयेमाणि तेषां कलापः संघातः तेन कलितो रचितः सवाङ्गीणः सर्वश्चरीरे 
कङ्कटः कवचो यख तत्तथोक्तम् । पुनः कथंमृतम् । अधस्तियैक्वन्धप्रबरद्कूचैकेरतया 
क्रियानुमेयनाभिनासानयनश्रवणदेशम् अधोऽयस्तनभागे तिये वामदक्षिणपाश्वयोः प्रब- 
न्धेन निबिडतया प्रघ्रद्रा ब्रद्धि गता ये कूचकेशा सुखरोमाणि तेषां भावस्तत्ता तया कृत्वा 
क्रियानुमेया क्रियोपमाना नाभिनासानयनश्रवणदेशा यस तत्तथोक्तम् । अधस्तात् दू 

नाभिदेशं गतः तियैक् नासानयनयोः श्रवणयोश्च देशं प्राप्त इलर्थः । दीधविचारपूर्वैक- 
मिलर्थः । पुनः कथंभूतम् । उभयांसोत्तम्भितभूरिभश्चतया त्रिशिरोनिशाचरानीकमिव 
उभयोरंसयोभुजदिखरयोरुत्तम्मिते वद्धे भूरि, वृद्धा बाणधी तयोः मावसत्ता तया 
करत्वा चिमस्तकरराक्षसब्रन्दमिव । पुनः कथमूतम् । लघ्रुदढदुष्करद्रलक्ष्यादिपातादिपाट- 

वापहसितकृपकृपधर्मकणौनद्रोणद्टपदमनंमागवम् रघु लघुसंानं चं प्रहारादि दुष्क 



४९८ काव्यमाखा | 

एवमेतान्यपराप्यपि हिमाख्यमटयमगघमध्यदेरमाहिष्मतीपतिप्रभृती- 
नामवनीपतीनां बङानि देवस विजययात्रो्योगमाकण्यौगतानि पद्येति 
बाधिङृतीनां विकप्तीरश्रणवम् । 

दरूरोऽथराखनिपुणः कतशस्कमो 
संप्रामकेङिचतुरश्यतुरङ्गयुक्तः । 

मुमिदेरावरगोऽमिमतः खतत्र 
सेनापतिभरपतेर्विजयागमाय | २४९ ॥ 

कदाचिघ्पुराणपुरुषस्तवनवादिवन्दिवागुद्या(द्ध)वेएु सवैसेवाप्रस्तवेषु 

दुःसाघ्यो दूरलक्ष्यादिपातादि उड्खीयगमनं इदयादौ यत्पाटवं पटुत्वं तेन जपपितः 
तिरस्कृतः कृपश्च कृपाचार्यः, छ पधर्मश् कृपधमचा्यैः, कर्णश्च पूर्वकौन्तेयः, अनश्च 
तृतीयपाण्डवः, द्रोणश्च कोरवपाण्डवगुरः, पदश्च पाक्राटीपिता, भर्गश्च सर्गनामा सभ 
शको वा, भागैवश्च शुक्रो येन तत्तथोक्तम् । पुनः कर्थमूतम् । प्रताधिज्याजकावम् #ः 
दृस्ते कृतं अधिज्यमारोपितम्रय्रं आजकावं धुन तत्तथोक्तम् ॥ 

हेः देव, एवं अयुना प्रकारेण एतानि प्र्यक्षीभूतानि उक्तप्रकाराणि वलानि अपरा । 
ण्यपि अन्यान्यपि बलानि च्वं पद्य । कषां वलानि । हिमाल्यमटयमगधमध्यदेशमा- 
हिष्मतीपतिप्रशटतीनां अवनिपतीनां राज्ञां वलानि पद्य । पतिशब्दः प्रवयेकमभिसंवध्यते । ̀ 
हिमाख्यपतिश्च हि मारखयनृप मलख्यपति चन्द्नचिटलामा, मगयपतश्च मगधदससय 

राजा, मध्यदेशपतिश्च अयोध्याधिपतिः, मादिषप्मतीपतिश्च माहिष्मतीदैश्चनगरस 
राजा, ते ग्र्तिरादिर्यषां जाङ्धरादीनां तेपां तथोक्तानाम् । कथभूतानि वखानि । 
देवेख भवतः विजययात्रोदयोगं दिग्विजयगमनोवमं अकण्यं श्रुत्वा आगतानि | 
दीपकप्रायाठंकारः ॥ 

अत्र सेनापलवसरे सेनापतर्वणनन्रतम्- दर दद्या । नरपतनैरेन्द्रल ई 
ग्विधः सेनापरतिविंजयागमाय मदति । कथंमृनः सेनापतिः । द्रः दुमटः, अर्धशाचनिपुण 

नीतिशाघ्कुराखः, कतशच्रकमा अभ्यस्तसवायुधविधिः, सं्रासकलिचनुरः रणकौडाका- 
विद् चदुर्तयुक्तः हस्दथ्रथप्रद्तसपन मतुः स्वामिन निदरोव् [द दवदाः, 

सतन नजसन्य जाभसता अमनाः } जददक् 

कदाचित् क्सिध्िदवसरे सर्वसेवाप्रस्तावेपुं अनिपिद्धद्राराव्रररेयु संधिविग्रहिणां 
महादूतानां इति ईंटरी गीती्वचनानि आीक्यामारः जक्र्मितवानदम् । कमतः; 

सवैसेवाग्रसावेषु । पुराणपुहपस्तवनवादिवृन्दिवागुद्यावेष पुराणयुह्पाणां यदोधीदीनां 
सवनवादिनां स्तुलयुद्धावक्रानां वन्दिनां स्तृतिपाट्कछानां वागुद्या(द्रोवो वाचासुल्सवो ये 
सवेसेवाप्रस्तावेषु ते तथोक्ता स्तेषु | 

नि < < 

् 
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तवहृण्डचण्डवेतण्डङ्ुण्डाखण्डितमण्डलः | 

कण्डोकण्ठकुडारास्ते देवता द्विषतां घटाः ॥ २४६ ॥ 
दूताः केरर्चोरुसिहर्रकश्रीमाल्पन्चारकफै- 

रचेश्वाङ्किङ्धवङ्गपतिभिः प्रापिताः प्राङ्गणे । 
तिष्ठन्त्यासकुरागतासिलमीमारं ग्रदीला करे 

देवस्यापि जगत्यतेरवसरः किं वियते वा न वा ॥ २४७ ॥ 
अवकगति कलिङ्गाधीरवरस्वां करीन््ै- 

सतुरगनिवह् एष प्रेषितः भैन्धवैस्ते । 
अयमपि च समास्ते पाण्व्यदेराधिनाथ- 

सरल्गुकिकहारपाभृतव्यम्रहस्तः ॥ २४८ ॥ 

इतीति किम् । त्वदण्डेत्यादि । हे देव, ते तव द्विषतां श्रुणां एताः प्रयक्षी- 
भूताः घयाः श्रेणयः वर्तन्ते । कथंभूता द्विषतां चयाः । व्वदृण्डचण्डवेतण्डट्ुण्डाखण्डि- 
तमण्डलाः त्वदृण्डख भवत्सैन्यखय चण्डाः प्रचण्डा ये वेतण्डा गजाः तेषां श्ुण्डाभिः 
करैः खण्डितानि विध्वंसितानि मण्डलानि भूमिभागाः यासां तासथोक्ताः । उक्तं च-- 

` आवदैल्डन्दभूभगेषु मण्डलाः ।' पुनः कथेभूताः । कण्ठोत्कण्ठकुशराः कण्ठेषु प्रीवासु 
उत्कण्ठा बद्धाः कुठराः परश्वो याद्रां यामिव तास्तधोक्ताः । अतिल्याठक्ारः ॥ 

दूता इलयादि । है देवेति संवोधनपदं पूर्वोक्तमेव प्रह्यम् ! हे देव, दूताः देवस 
प्राङ्गणे तव चत्वरे तिष्टन्ति आस्ङ्लगताखिलमहीसारं करे हस्ते ग्रहीत्वा आत्मङुखेषु 
निजान्वयेषु आगता जयाता या अखिलाः समग्रा मश्च: एथिव्यसतासां सारं घनं प्राशते 
गृहीत्वा । कथभूताः दूताः । केरल्चोटसिदर्सकश्रीमारपन्वालकैः प्रस्थापिताः ब्रेषि- 

ताः केरलश्च दक्षिणदेशखामी, चोलथ भज्ञिष्टादेराभूपः, सिहल्व जङ्द्रीपमूपतिः; 
दक खुराशानदेशनरेन्ः, श्रीमाख्ध श्रीमाक्वणिगुत्पत्तिदेशराजा, पक्चालकश्च द्रप- 
दनृपदेदाधिपस्ते तथोक्ताः । न केवलमेत; प्रस्थापिताः ¦! अन्यैश्च गौडगुर्जरासैर- 
भुक्तादिभि्वैशान्यत् अह्कटिद्रवद्ेपतिभिः प्रस्थापिताः अद्ध चम्पापुराघीकः, 
कलिङ्गश्च कोरिरिखदेशदन्तपुरस्वामी, व्क पूव समुद्रतव्देशसखामी, ते तथा तैः । 

देवस्यापि भवतः अवसरः प्रतावेः रिं वा वियते अद्धि न दा विद्यते नासि । 
कथंभूतस्य देवख । जगत्पतेः प्रथ्वीपतेः । सयुच्चयालंकारः ॥ 

अवङगतीलयादि । हे रजन्, अवल्गति कटिक्काधीश्वरः सेवते । कोऽसौ कटि- 
द्व धीश्वरः दन्तपुरपत्तनपतिः अवल्गति । त्वां भवन्तम् । कैः करत्वा अवलगति । करीन्द्र 
दुण्डाराधीश्वरः । हे राजन्, सेन्धवैः सिन्ध्रुनदीतयर्देशराजभिः ते तव प्रेपित एप 
प्र्यक्षीभूतः तुरगनिवद्ये जालयन्वसनूहः । टे राजन्, अयमपि चं एषोऽपि च पाण्ड्य- 



७० काव्यमाल | 

कारमीरैः कीरनाथः क्षितिप सृगमदेरेष नेपारुपालः 
स, ० म (~ (न 6 (५ (~ 0 चः 
कौरेयैः कोशलेन््रः रिरिरगिरिपति्न्थिपर्णेरूदी्णैः । 

श्रीचन्द्श्चन्द्रकानते्विविधकुरुधनेमीगधः प्राभूतेस्तां 
रषु द्वारे समासते यदिह सुधितं देव तन्मां प्रराधि॥ २४९ ॥ 

इति संधिविग्रहिणां गीतीराकणेयामास । 
वाचयति लिखति कवते गमयति सवा लिपीश्च भाषाश्च | 
आतमपरयितिकुशः सप्रतिमः संधिविग्रही कायैः ॥ २९० | 

देश्ाधिनाथः समास्ते द्वारे तिष्ठति । कथंभूतः पाण््यदेशाधिनाथः ! तरल्युटिकहारप्रा- 
भ्रतव्यग्रहस्तः । उक्तं च--हारमध्ये स्थिते रलं नायकं तररं विदुः । तरलनां स्थू- 
लानां गुलिकानां मुक्ताफलानां ये हाराः युक्तामाखस्तेषां प्राश्रतेन उपायनेन व्यमरौ 
व्यासन्तौ वा हस्तौ यस्य स तथोक्तः । समुचयालंकारः ॥ 

कादमीरेसिल्यादि । हे देव, कीरनाथः शुकदेशखामी कादमीरदेखधिपः का- 
दमीरेः जायङु्कमेः प्राधतैः त्वां भवन्तं द्षुमबलोकितुं द्वरे सिंहद्वार समास्ते तिष्ठति । 
हे क्षितिप हे राजन् , एष प्रयक्षीमूतो नेपालपालः नेपाल्देशखामी परगमदेः कस्तूरिकाभिः 
पराथतैः कृत्वा तिष्टति  कौरलेन्द्रः विनीतापुरपतिः कौरोयैः पठीरवघैः तवां द्रं द्वरे 
समास्ते । रििरगिरिपतिः हिमाचक्पतिः उदीर्भरुत्कटैः प्रन्थिपणैनगरवस्तुभिः त्वां 
द्रष्टु द्वारे समास्ते । उक्तं च-श्रन्थिपथे शुकं वहै पुष्पं स्थौणेयङ्कुरे । डुकप्ण 
चिन्र चूडं शुकगुच्छं छकन्ददग् ¢) ` शीणलोमकं विकवाख्यं च गन्धद्रव्यविेषः । 

भ्रीचन्द्रः कैलासगिरिपतिः चन्द्रकान्तेश्वन्द्रकान्तमणिमिः त्वां द्रष्टं द्वारे समास्ते । हे 
देव, मागधः मगधदेहपतिः विविधकुलधनैः नानाप्रकारान्वयागतखापतेयैः म्राभरतैस्त्वां 
भवन्तं द्रष्टु द्वारे समास्ते । यत् किमपि इ असि्रथं समुचितं योग्यं तत् मां 
ग्रराधि आदिक । दीपकाल्कारः ॥ 

वाचयति छिखतील्यादि । यो वाचयति परिभापते वाचनविधा इति विधा- 
नम्दः । ठिखति वणेविन्यासं करोति टेखने टिखतीति विदानन्दः । कृवते वर्णयति । 

“कवर वणे" छन् शब्दे वा इति भीमसेनः । गमयति खहृदयस्थमर्थमपरंटदये जरोपय- 

ति । सवौः समसताः लिपीरछाद्रल्िपीभोपाश् गोडगाजरलाटकर्णाराधिकाश्च गमयति 
ज्ञापयति । आत्मपरस्थितिकुरायः स मे खामी एतावनच्छक्तिमान् परः श्ुरेतावच्छक्ति- 
मान् इति खपरमयादापरि्ताने कुशलः सप्रतिभः धम॑र्थकामादिशाचरेपु चमल्कु्॑द्धिः 
संधिविग्रदी संधिविग्रदयोः प्रमाणमूतोद्धेतः। संबिविग्रही ठ रामस दृुमानिव । 
कायः करतैव्यः त्वया । समुच्याल्कारः ॥ 



६ आश्वासः] यशसिककचम्पूकावयम् । . ४७१ 

कदाचित् 
येऽम्यणा दूरासे ये दृरास्ते भवन्ति चाभ्यर्णा; | 
पथिकजनेषु निसगोत्तरुवद्ूतयाः क्षितीोषु ॥ २५१ ॥ 

इति न्यायादवसरमरुभमानस्य चिरसेवकसमाजस्य विद्ञक्तय इव नमस- 
च, क _ अ 

चिवोक्तयः प्रतिपनकामचारव्यवहारेषु खेरविहारेषु मम॒ गुरशुक्रवि्ाल- 
क्षपरीक्षिप्परादरभीममीष्मभारद्राजादिप्रणीतनीतिशास्चश्रवणस्तनाथं श्रुतिष- 
थमभजन्त | 

तथा टि। 

नृपलक्ष्मीः सखलमोग्या न जातु गुणक्ारिमिरमहापुरूषैः। 
भिक्षोने हि नखबृद्धेः फलमपरं पुन्दकण्डूतेः ॥ २९२ ॥ 

कदाचित् क्िशिदवसरे नर्मसचिवोत्तयः भण्डवचनानि मम मे सेरविहारेषु स्वे- 
च्छया परयैटनेषु श्रुतिपथं क्णैमा्े अभजन्त आकथितवानहमिलर्थः । कथभूतेषु सैर- 
विहारेषु । म्रतिपन्नकामचारव्यवहारेषुं स्वेच्छाचारस्य व्यवहारः प्रवृत्तिर्येषु ते तथा 
तेषु । न्मसचिवोक्तयः कथंभूताः । चिरसेवकसमाजसख विज्ञप्तय इव दीधकालकिंकरस- 

महस विज्ञापनावसरे नर्मसचिववचनानामाकणेने कोऽत्पादरो नासीदयर्थः । कथंमूतसख 
चिरसेवकसमाजखय ! इति न्यायात् इति रष्टान्तेन अवसरं अलममानख । 

इतीति किम् । येऽभ्यणां इत्यादि । क्षितीशेषु राजख निसर्गात् खभावेन 
पथिकजनेषु अद्गलोकेषु तरुवदक्षवत् ये याः अभ्यणौः समीपतरा भवन्ति ते दूरा 
विप्रकृष्ट मवन्ति । ये दूरास्तेऽभ्यणां निकेटवतिनो भवन्ति । दृष्टन्तः ॥ 

कथंभूतं श्रुतिपथम् । गुरुदुक्र विशालक्षपरीक्षित्राशरमीमभीष्ममारद्राजादिप्रणीतनी- 
तिशचाच्चश्रवणसनाथम् गुरुश्च देवगुरः, शुक्रश्च दैलयगुरुः, विशालाक्षः नी तिशाखकतंविरोषः, 
परीक्षित् एकस्तम्भप्रासादोपरि स्थितो यो वद्रफलमध्यस्थितसपंण दष्टः, पराशरश्च 
मत्खयगन्धावछम षिः, भीमश्च भीमसेनकविर्मध्यमपाण्डवो वा, भीष्मश रान्तसुनृपत- 

नूजः, भारद्वाजश्च ब्राह्मणविरेषः, ते आदियैषां वहृभदेवव्यासनारदादीनां तैः प्रणीतानि 
नीतिक्षाल्नाणि वैषां श्रवणेन आकणेनेन सनाथः सहितो यः श्रुतिपथः स तथोक्तस्तम् ॥ 

तथा हि । ता एव नम॑सचिवोक्तयः उच्यन्ते । दपटश्मीरित्यादि । वृपलक्ष्मी राज्य- 
श्रीः खरभोग्या खलानां दुर्जनानां भोग्या भवति । महापुसषैः सत्पुरुषैः जातु कदाचित् 
भोग्या ̂ न भवति । कथमुतेर्महपुसषैः । गणशालिमिगणक्ञीलेः । युक्तोऽयमर्थः-- 

भिक्षोयतिवरख भिष्चशब्देन ्रेताम्बरसय वा नखवरदधेः पुन्दकण्डूतेरा्नरृण्टूपतनात् 

अपरमन्यत्फरं लाभो न वर्तते } कथम् । हि स्फुटमिति रोषः । अथीन्तरन्यासारुकारः ॥ 



७१९ कव्यसाल् | 

ये ह्विरयन्ते नृपतिषु तेषु न जायेत जातुचिषक्ष्मीः । 
दृष्टिः पुरोऽभिधावति फलमुपसुङ्क नितम्बस्तं ॥ २९६ ॥ 
समरभरः सुभटानां फलानि कर्थेजपेस्तु मोग्यानि । 
करिदश्ना इव ृपतेबाद्याः देशाय खादनेऽन्तखाः ॥ २५९४ ॥ 
सक्पुष्पमिव निसगांद्ुणिषु नृपतिः पराच्छुखः प्रायः । 
कोर हवात्मविदारिणि निश्िरे संमुखो मवति ॥ २९५९ ॥ 
स॒ महत्व हि दोषो यत्वं नृप भजसि विरसतां पश्चात् । 
पयु; सरितामारा्सरसलं वारिणो न तद्भावि ॥ २९६ | 

करतद्धरोषु भृवयेषु नोपकुर्वन्ति ये वृषाः | 
जन्मान्तरेऽधिकश्चीणां तेषां ते गृहर्विकराः ॥ २९७ ॥ 

ये इत्यादि । ये पुरुषा गृपतिषु राज क्िदयन्ते रं सहन्ते तेषु पुरुषेषु जातुचित् 
कदाचित् क्विष्ृकष्मीनै जयेत नोतदते । दष्िशवक्चुः पुरोऽग्रतोऽभिधावति शीघ्रगमनं 
करोति । तख अभिधावनख तत्फठं लभं नितम्बः उपमुद्धे । ट्टन्ताङुकारः ॥ 

समरेलयादि । समरभरः सं्रामातिकयः सुभटानां शूराणां मवति । समरभरफ- 
लानि तु कणँजपैः पिद्ुनैमौग्यानि आखादनीयानि भवन्ति । नृपतेरमरेन््रस्य बाह्याः 
सुभगः केशाय भवन्ति । खादने आखादने अन्तस्थाः पिद्चुनाः भवन्ति । कं इव । 
करिददाना इव हस्तिनां दन्ता इव । यथा ब्ह्या हस्तिनां दन्ताः शाय भवन्ति 

सादनं तु अभ्यन्तरदन्ताः कुर्चन्ति । दृ्टान्तालकारः॥ 

सखक्पुष्पमित्यादि । नरपतिः प्रायो बाहुल्येन गुणेषु राच्रवधकारिषु राज्यस्थि- 

रत्वकारकेषु च निसगीत् खभावेन पराद्ुखो भवेति युणवन्सु णर ददाति । क्रिमिव। 

खकपुष्पमिव मालाप्रसव इव । यथा चद माल गुणस तन्तोः प्राद्युखो भवति । राजा 
नििशचे निदैये पुरुषे संमुखो मवति । कथंभूते निधि । आत्मविदारिणि निजवि. 
च्छेद्कारिणि । क इव । कोश इव । टृष्टान्ता्ठक्रारः 1; 

स मह्वस्येल्यादि | हे रेप हे राजन्, यत् त्वं भवान् पश्चात् विरसतां भजसि 
प्राप्रोसि स महत्वसेव दोपः । कथम् । हि निध्येन सरितां पद्युः समुद्र आरात् 
समीपतः वारिणो जलय सरसत्वं भवति न तद्भावे समुद्रस्य एकत्वे सरसत्वं भवति । 

टृष्टान्तारकारः ॥ 

ृतङ्केशोष्विद्यादि । ये व्रपाः छृतङकैरेषु विदहितशमेषु भत्येषु सेवकरेयु" नोपकु- 
घेन्ति उपकारं न कुर्वन्ति ते वृषाः तेषां भानां जन्मान्तरे अधिच्छश्रीणां अधिकृल- 

भ्मीणां गृह किंकराः सेवका भवन्ति । जाल्युपमालकारः ॥ 



६ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यम् | ४७६ 

कदाचिदथ॑सास्विचारपहवकटोकग्रकारशितोपनिषत्सु परिषत्छ 
नेमिमेकान्तरान्राज्ञः रत्वा चानन्तरान्नरान् । 
नाभिमास्ानमायच्छेननेता प्रकृतिमण्डरे ॥ २९८ ॥ 

दत्यत्र विषयविन्यासचिन्तनप्रसावामतम् 
भ क्य 

अष्टशाखं चतुभूकं षष्टिपत्ं द्रयेयितम् । | 
षट् पुष्पं त्रिफरं वृक्षं यो जानाति स नीतिवित् ॥ ९९ ॥ 

द्ममखिलखवापभागप्रधृ्तिहेतुकं शोकं व्यचीचरम् । 

कदाचित् कर्िधिद्वसरे परिषल्ु समायु इमं प्रयक्षीभूतं शरक अनुष्टुभं व्यचीचरं 
विचारितवानहम् । कथंभूतासु परिषत्सु । अर्थशाछ्विचारपह्वकरोकप्रकारितो- 
पनिषत्ु अर्थदाघ्लाणां विचारे ये पह्वकलखेकाः पण्डितलोकाः तैः प्रकाशिता म्रकटी- 
कृता उपनिषत् रदटयं या परिषत्यु तास्तथोक्तासाछ । कथंभूतं शोकम् । श्यत्नरासिन् 

लोके विषयविन्यास चिन्तनप्रस्तावागतम् विषयस्य मण्डल योऽसौ विन्यासो रचना 
तस्य चिन्तनं विचारणं तख प्रस्तावे अवसरे आगतं आयातं विषयविन्यासचिन्तनम्र- 

स्तावागतम् । इद्यत्र कुत्र । 

नेमिमिल्यादि । नेता जेता । वियोगिषु रज्ञेयर्थः । ग्रकृत्तिमण्डटे अरिमित्रादौ 
एकान्तरान् राज्ञः त्र तीयदेशस्थितान् अनन्तरान् नरांश्च निजमण्डलसमीपव्तिनः शात्रुभू- 

तान् राज्ञश्च नेमि चक्रधारां कृत्वा आत्मानं खं नामि प्रायच्छेत् कुयात् । रूपकालंकारः ॥ 

दमं शोकं क्थेभूतम् । अखिलावापभागग्रहृत्तिहेठकम् अखिलो योऽसौ अवापः 

परमण्डल्चिन्ता तया भागप्रवृत्तेः भागकरणस्य हेतुकं हेतुभूतम् 

अष्टशाखमित्यादि । यः पुमान् श्रक्षं जानाति स पुमान् नीतिवित् नीतिशाघनज्ञो 
भवति । कथभूतं वृक्षम् । अषश्ञाखम् अरिविजिगीष्ुमघ्यमोदासीनानां म्रत्येकं अरिमि- 
आभ्यां संबन्धात् अशटशाखम् 1 पुनः क्थमूतं व््षम्। चतुमूलम् चत्वारि सामदानभेददण्ड- 

लक्षणानि मूखानि यस स चतुभूलस्तम् । पुनः क्थेभूतं वृक्षम् । षष्टिपत्रम् षष्टिस्ि्लो 

विरातयः पत्राणि पणौनि यख स षष्टिपत्रस्तम् । अरिः १ विजिगीषुः २ खमिच्रमित्रेण 

सह ३ अरिमित्रभ् ४ खमित्रेण सह ५ अरिमित्रं आक्रन्दकेन सह ७ पाष्णिग्रादासरारेण 

सह् ९ आक्रन्दनानां सारं १० द्रौ मध्यस्थौ इति द्वादशा १२ अमा १ राज्य र दुगे 

३ कोश्च ४ वल ५ एतैः पञ्चभिगुणिता द्वादश इति षष्टिः प्रं भवति ६० । पुनः क- 

मूतं बृक्षम् । द्रयेथितं दैवपौरुषयोः स्थितम् । पुनः कथेमूतं दक्षम् । षटुपुष्पं संधिः 

विग्रह-यान-आसन-पंश्रयद्रेषीभाव इति पुष्पम् । त्रिफलं सानं क्षयो ब्द्धिरिति 
त्रिफलम् । रूपकालंकारः ॥ 

६ © 



४७४ कृव्यमाख । 

विना जीवितमखस्थे यथोषधविधिँथा | 
तथा नीतिविहीनख वृथा विक्रमवृत्तयः ॥ २६९० ॥ 

कदाचित्तामिनीजनचरणारक्तकरसरागरञ्चितरज्गतलसु नाव्वश्ाखः 
मां छोचनचार मूर्धि विकटं यखा जरमण्डं 

बेन्दुः श्रवणावतंसविषयः क्रीडाः सरःसंमवाः । 
कायः केतकपुष्यगरमसुभगः स्थानं पिते चाम्बे 

सा वः पातु सरखती सितमुखव्याकीणैवर्णावङिः ॥ २६१ ॥ 

विना जीषितमि्यादि । अखस्थ रोगम्रस्ते पुर्षे जौवितं विना आयुर्बलं 
विना ओषधविधिधिकरित्साविधियैथा न भवति तथा तेन प्रकारेण नीतिविहीनख नीर 
तिरहितख पुरुष विक्रमदृत्तयो व्रथा । द्न्ताटंकारः ॥ 

कदाचित् कसिशिदवसरे नाव्यञ्राखष्च वृखगेहेषु टृत्तं भरतपुत्रैः सत्र नर्व 
काचारयैः समं अहं अवलोकयामास अहं विलोकितवान् । कथभूतास नायवशालसु 

क्रामिनीजनचरणाकक्तकरसरागरज्जितरदतलघ कामिनीजनानां वेञ्यानां चरणानां 

योऽसावलक्तकरसो लक्षारसः याचक इति यावत्। तख रागेण रञ्चितं रक्तन 
भूमिविरेषख तल प्रष्टं यासां नाव्यदाछानां तास्तथोक्तास्तासु । उक्ती व 
खह्पयोरल्ली तलं पृष्टं च । पेटे वितस्तौ तरुसालध । कथमूते्मरतपुत्ः । ३।व्य. 
विद्याधरताण्डवचण्डीश्प्रसुखनर्तकरिरोमणिभिः नाययवियाधरथ ताण्डवच्ण्डीराध तो 
प्रमुखौ सुख्य येषां ते नाययवियाधरताण्डवचण्डीशग्रयुखाः ते च ते नर्वकाचार्याः तेषां 
शियोमणयः रिरोरलानि तैः। पुनः क्थभूतैः। अन्तवणिभिः शाघ्रविद्धिः । “अन्तर्वाणिसून 
राञ्लवित्” इति । पुनः कथंभूतैः । प्रयोगभदरीविचित्रामिनयतनच्रः प्रयोगाः वृयप्रबुक्तय- 
स्तेषां भङ्गी रचना तखा विचित्रा नानाप्रकारा ये अभिनयाः वाचिकाद्गिकादा्सात्वि- 
काट्यभावसूत्रकाः तेषां तचरं शाच्नं येषु मरतपूत्रषु ते तथातः । कर्मं वृन्म्। 

इति अमुना प्रकारेण पूर्वरद्पूनाग्रकरमप्रृ्तं पूर्वरङद्ूनायाः -नाव्वप्रारम्मपूनायाः 
्रक्रमे प्रारम्भे प्रवृत्तं संजातम् । पुनः कर्थभूतम् ! सरखतील्नुतिद्रत्तम् । 

इतीति किम् । भाटमिद्यादि । सा सरखती वः ुष्मान् पातु रक्षतु। साका । यसः 
परखद्याः भालं ललायपद्टः लेचनचार नेत्रतृतीयेन मनोदरम् । यस्यः सरखलयाः मधं 

मस्तके जयमण्डरं वतेते लम्नकचसंधातोऽसि । कथभूतं जटामण्डलम् । विक्छटमुन्नतम् । 
यस्याः सरखलयाः विन्दुः द्वितीयाचन्द्रः प्रतिचन्द्र वा श्रवणावतंसविप्रयः कर्णपर्- 
गोचरः । यसाः सरखलयाः क्रीडाः क्रीडनानि जल्मजनानि सर्ःसंभवा; सरोवरस- 
सु्पन्नाः । याः कायः रारीरं केतकपुष्पगर्भस॒भगः केतक्याः इदं केतक तज तेद्ुष्पं 
तस्य गमो मध्यभागः तद्रत्ुभगो मनोहरः । यस्याः स्थानं निवासः सिते उन्ज्वटे 



३ आश्वासः य॒शसिरकचम्पूकाव्यम् । ४७९ 

एकं ध्यानपरिग्रहप्रणयिनं हस्तं द्वितीयं पन- 
(७ (न 

रींखङ्गष्ठनिवेशिताक्षवलयं पुस्तप्रश्तं परम् । 
विभ्राणा वरदं तुरीयमुचिता देवी त्रिरोकस्तुतेः 

पुष्याद्रः कविताक्तावल्यितं सकसकदपद्रुमम् ॥ २६२ ॥ 
धृतधवल्दुकरूला चन्दनस्यन्दश्चीरा 

भितसरसिजरेका हारमूषासराखा । 
नमदमरनिरीरप्रनरलप्रसप- 

क्िरणकुघुमकीणी वणिनी वोऽस्तु भूये ॥ २९६ ॥ 

--वुजे कमरे वर्षते । कथंभूता सरखती। सितमुखव्याकीणैवणोवलिः सितमीषद्धिक- 
सितं यन्मुखं वदनं तत्र व्याकीणी विक्षिप्ता वणौवहिरक्षरपद्वि्यैयाः सा तथोक्ता । 
समुचयालकारः ॥ 

एकभिद्यादि । देवी प्रसावात् सरखती परमेश्वरी वो युष्माकं संकल्पकत्पदुमं 
वाञ्छितं केत्पगरृक्षं कवितातावल्यितं कवितावद्ीवेष्ितं पुष्यात् पुटि नयतु । वा- 
ज्छितं पूरयतिल्य्थः । देवी किं कुवाणा । एकं हस्तं उपरितनं वामहस्तं ध्यानपरिभह्- 
प्रणयिनं ध्यानखीकारस्तेहितम् । अङ्कष्टतजेनी संयोगेन बद्धस्फिकं बिभ्राणा धरन्ती । 
पुनश्च किं कुवौणा । द्वितीय हस्तं पुनरपरितनं दक्षिणकरं लीलङ्ुष्टनिवेरिताक्षवलर्यम् 
टीलया अङ्खष निवेशितं आरोपितं अक्षवलयं अककान्तमणिजपमालय यस्मिन् हस्ते 
स तथा तं विभ्राणा धरं ुबाणा। परं दस्त अधस्तन द्वितीयं वामं हस्तं पुस्तप्ररासतं 
पररंसनीय दस्तं बिभ्राणा । देवी पुनः किं कु्वौणा । तुरीयं चतुथं हस्तं अधस्तन द्ितीयं 
दक्षिणकरं वरदं वरदानससुद्रं बिभ्राणा । कथंभूता देवी । त्रिलोकस्तुतेः तरेलोकयस्थि- 
तभक्तजनेन्द्रादिदेवतास्तवनस उचिता योग्या । दीपकालंकारः ॥ 

ध॒तधवलडुक्ूडेदयादिं । वणौ अक्षराणि विदन्ते यस्याः सा विनी देवी 
सरखती वो युष्माकं भूय देश्वयाय अस्तु भवतु । कथंभूता वभिनी । परतधवल्दुकूखा 

बतं खीक़ृत धवलमुञ्ज्वलं दुकूल पद्व यया सा धृतधवण्दुकूला । खीकृतग्राचारराजो- 
ज्ज्वलवल्चेलय्थः । पुनः कथमूता विनी । चन्दन खन्द्शीला चन्दन हरिचन्दनख । 

परमोत्तमचन्दनसय द्रवः चन्दनमुच्यते । तस्य स्यन्दः क्षरणं प्रच्यवनं तसिन् रील 
खभावो यसयाः ता चन्दनख्यन्दशीला । पुनः कथंभूता । सितसरसिजलोखा सितसरसिजेषु 
उञ्ज्वलकमलेषु लोला देवार्चनक्रीडाकरणार्थं साकारा । पुनः कथेभूता । दारभूषास- 
राला हारमूष्राभिमुक्तामाखभिस्तस्तस्याः सराला अपर्यन्ता । पुनः कथंभूता । नम- 
दमरनिरीयाप्रलरलप्रसपक्किरणकरषमकीणा नमन्तः ्रहीभवन्तो ये अमरा इन्द्रादयो 



४७६ काव्यमारा | 

खर्भसदां वदनपद्मनिवासदसी 
विचाधरश्रवणमण्डनरत्नरेखा । 

भूवासमानसविभूषणहारयष्ट- 
वौग्देवता नृप तवातनुतां हितानि ॥ २६४ ॥ 

संध्यासु प्रतिवासरं श्रतिधृतिषद्धा प्रमाणाज्ञरि 
योगखापसुपेत्य दग्धजरुषौ शेषितः श्रीपतिः । 

दोभुर्ध्यायति चाक्षूत्रवख्यं कृखा करेऽनन्यधी- 
दवि त्त्पदपङ्कजद्वयमिद् स्वाथेकामप्रदम् ॥ २६९ ॥ 

मावेन दुहिणे रसेन हरिमिन्रेयेन कामारिभि- 
वर्यां सिद्धजनैेमश्वरगणैर्त्या प्रवृच्या सुरैः । 

देवास्तेषां निरीटानि त्रिरिखमुक्तानि ते प्रलानि यानि रल्नानि अप्रलानि तेभ्यः 
मसर्षन्तः प्रसरन्तो ये किरणा रदमयस्त एव कुसुमानि पुष्पाणि तैः कीणौ व्याप्ता । 
अतिशयालकारः ॥ 

स्वर्मेसदामिल्यादि। हे द्रप हे राजन् , वाग्देवता सरखती तव भवतः हितानि 
वाञ्छितानि आतनुतां विदधाठु । कथभूता वाग्देवता । खभैसदां वदनपद्मनिवासहंसी 
खगेसदां देवानां वदनपद्यानां युखकमरानां निवासे वस्तिकरणे हंसी राजसी 
वर्त॑ते । पुनः कथंमूता वाग्देवता । वियाधरश्रवणमण्डनरलरेखा विद्याधराणां वियद्धा- 

मिनां श्रवणानां श्रुतीनां मण्डने भूषणार्थं रत्नरेखा माणिक्यपद्भिः । पुनः कथंभूता । 
भूवासमानसविमूष्रणहारयष्टिः भूवासानां मूमिगोचराणां मानस्तविभूषणे हदयमण्डने 
हारयष्टिः मुक्तामाखा वतेते । रूपकालंकारः ॥ 

संभ्यास्वित्यादि । इदं प्रयक्षीभूतं तवत्पदपद्कजद्रयं वचरणक्रमल्युगलं प्र 
तिवासरं दिनं दिनं प्रति संध्या पूवा पूवौहमध्याहसंध्याकाट्यु श्रतिधृतिः व्रह्मा 
प्रणामाज्ञकि बद्धा करपोरनं कृत्वा योगखापं उपे ध्याननिद्रा प्राप्य ध्यायति त्वाम् । 
श्रीपतिर्नारायणः दुग्धजलधौ क्षीरागरे रोषाध्रितः रेषनागाभधरितो नागराय्यामारूदः 

ध्यायति । शेभुर्महादेवश्च अक्षसूत्रवल्यं करं कृत्वा जपमायां रस्तं श्रत्वा ध्यायति । 
कथंभूतः श्रतिष्तिः श्रीपतिः रोमुश्च । अनन्यधीः एकाग्रचित्तः । कथेमूतं त्वतदप्रज- 
दयम् । सवोर्थकामप्रदम् सवे च ते अथौ धनानि कामाश्च च्वीमोगाः तान् प्रददाति 
प्रयच्छतीति सवार्थकामप्रदम् । समुचयदीपकरूपकातिरायालंकारः ॥ 

भावेनेदादि । हे देवि हे सरखति.्तवं भवती वर्ण्य वर्णनीया असि हिध 
ह्यकविविरोषैश्च भावेन एकोनपद्वाशद्धावसमृहेन । वर्ण्यभाव इत्र जालपेक्षया एकवचनं 



९ आश्वासः] यश्स्तिरकचम्मूकाव्यम् । ४७७. 

सिद्धया चारणमण्डरै्युनिकुकेस्वं देवि सप्खैै- 
रातो्येन च नन्दिमिः कृतनुतिगौनेन गन्धर्विभिः ॥ २६१ ॥ 
नापतावर्थो न तच्ित्त.न ताश्चष्ठाः शरीरिणाम् | 
पदद्रयाङ्कितं देव्या यच्ेह भुवनत्रये ॥ २६७ ॥ 

मानससयेविनिगेतसितसरसिरुदस्थितेः प्रखप्याः । 
वरव्णैकीणकान्तिः पुष्पाञ्चङिरस्तु रज्पूजये ॥ २६८ ॥ 

इति पूरवेरइपूजापक्रमप्रवृत्तं सरखतीस्तुतिवृत्तं नृत्तं नाय्यवि्याधरतः- 
-ण्डवचण्डीसपरमुखनतकरिरोमणिभिरन्तवोणिभिः प्रयोगमङ्गीविचित्रामि- 
नयत््र्भरतपुत्रैः स्रमवरोकयामास । 

्तातव्यम् । दरिमिर्नारायणेः कविविरोषेस्तवं वण्यौ । केन । रसेन ङ्गारादिना रसेन, कामा- 
रिभिः रैः कविविरेषैश् कृत्येन शिरोभरूलो चनग्रीवादिस्ाङ्गनृल विषेण वण्यौ वभेनीया । 
नभश्वरगथैः सिद्धजनैः देवविशेषसमुहैः सिद्धनामकविसमृदैश्च त्वं वण्य । कया । वृत्या 
प्रव्तनेन। तथा दैरदैः सुरनामकविविरशेषैश्च । प्रवैनेन त्वं वण्यौ प्रवृ्या चारणमण्डलेः 
आकरारागामिभिश्वारणसमूहैः सिद्धया मनोवाग्देवपिद्धि समूहेन त्वं वण्यौ । मुनिकुठैः ज्ञानि. 
समूहैः मुनिखनामभिः कविविशेषैश्च सप्तखरैः ननिषाद्पैमगन्धारषड्जधैवतमध्यमाः। 
पच्चमश्रेति सप्तैते तनच््ीकण्ठेत्थिताः खराः ।।' इति शेककथितैः सप्तभिः खरैस्त्वं वण्यौ । 
सारिगमपधनि इति सप्तभिः खरवा त्वं वण्यौ वर्णनीया । नन्दिभिरष्टमिः सद्रगणेः 
कविविरशेषैश्च आतोयेन ततविततघनसुषिरनामकेन चतुरविधवादित्रेण त्वं वण्यी । गन्ध- 
विभिः नारदतुम्बरुप्थ्रतिभिः कविविरोषैश्च गानेन गीतेन कृतनुतिविहितस्वुतिर्यतेते । 
दीपकालकारः । समुच्यश्च ॥ 

नासाविलयादि। असर प्र्यक्षीभूतः अर्थः पदाथः जीवादिकं वस्तु न वर्तते । 
तजगस्परसिद्धं चित्तं मनश्च न वर्तते) ता जगस्प्रसिद्धाशवे्टाः शरीरिणां क्रियाः न वर्तन्ते। 
तत् क्रिम् । यत् इह अस्मिन् भुवनन्रये मूभुवःखघ्रये देव्याः सरखलयाः पदद्रयाह्वतं 
स्थेलादिलक्षचरमद्रयविद्दिते न वर्तते । अतिशयाटंकारः ॥ 

मनससरोविनिगेतेव्यादि । सरखद्याः मारतीदेव्याः रङ्गपूजाये नर्तेनस्थान- 
पूजननिसित्तं पुष्परान्नटिरस्तु भवतु । कथभूतायाः सरखल्याः । मानससरोविनिगेतं 
सितसरसिरुदं युङ्ककमलं तस्मिन् स्थितिः स्थानं यस्याः सा तथोक्ता तस्याः । कथंभूता 
पष्पाज्नलिः । वरवर्णकर्णकान्तिः वरा मनोहरा वणी प्रेतपीतदरितरक्तादयस्तेः कीणो 

व्याप्रा कान्तिः यद्य स तथोक्तः । हपकाटंकारः ॥ 



४७८ काव्यमाख । 

आसाद्य रुक्मं श्रतिदृष्टिभाजो न सन्ति येषां भरतप्रयोगाः । 
तेषामियं श्रीग्रतकाङ्कद्योमासमानदृततिश्च निरथिका च ॥ २६९ ॥ 
कदाचिद द्धाटितसरस्वतीरदस्यसुद्राकरण्डेषु महाकविकाव्यकथाका- 

ण्डषु 

ब्रह्माण्डमण्डपमहोत्सवपोरुषस 
लक्ष्मीः खयंवरविधो विहितादरा यत् । 

चिन्न न तत्कुतनगत्रयरक्षणस 

कीर्तिपरिया भ्रमति यत्तव तन्न चित्रम् ॥ २७० ॥ 

आसायेव्यादि । येषां पुरषाणां राज्ञां भरतप्रयोगाः गीतनरृयवादिन्नो दाहरणानि 
श्रुतिदृिभाजः कणैन्द्रियलोचनेन्धियगोचराः सन्ति न मवन्ति । किं कृतवा । पूत लक्ष्मी 
मासाय भियं प्राप्य। तेषां राज्ञां धनवतां पुरुषाणां च इयं प्रयक्षीमूता श्रीरक्ष्मीमतका- 
ङशोभासमानदृत्तिभवति खतकख जीवरहितकटेवरययाङ्गं रारीरं तस रोभा पुष्पच- 
न्दनामरणादिरचना तस्याः समानषत्तिमवति । न केवरं परतकाङ्गशोभासमानष्रत्तिः 

श्रीभैवति, किंतु निरर्थका निष्फला च भवति । उपमालंकारः ॥ 

कदाचित् करस्मिश्चिदवसरे मदहाकविकाव्यकथाकाण्डेषु महाकवीनां काव्यकथाकाण्डेषु 
काव्यानां कथाप्रसतावेषु पण्डितवेतण्डिकसय कवेः पण्डितवैतण्डिकनामविदुषः असर्बग- 

्वपर्वैतभारं अखबं महान् योऽसौ गर्वोऽदंकारः स एव पर्वतः काठिन्यप्रकृतित्वात् 
तख भासे भरसतं अखर्वगर्वपर्मतमार अवश्रं अवरोहितवान् । अहं उत्तारितवानि- 
दर्थः । पण्डितुवैतण्डिकगववं भञ्ञितवानहमियर्थः । करथमूतेषु महाकविकाव्यकथा- 
कण्डेषु । उद्वारितसरखतीरहययुद्राकरण्डपु उद्धारित उन्मुद्रितः सरखलयाः संबन्धी 
रहखसुरोपलक्षितः गोप्यततत्वचिहसहितः करण्डः पेयिकरा येप तेतथातेपु। क्रि 
कुर्वतः पण्डितवैतण्डिकसख । प्रस्ावमविन्ञाय अवसरमज्ञात्वा इति “ईदशानि काव्यानि 

पठतः उच्चारयतः कृतावहेटख विहितानाद्रख । 

इतीति किम् । बह्माण्डेल्यादि । हे राजन् , यत्तव भवतो लक्ष्मीः श्रीः खयंवर्- 
विधौ खयंवरविधाने खयमेवागद्य वरणे विदितादरा कृतादरा वर्घते तचत्रं आर्य 
न वर्तेते । कथंभूतसयय तव । व्रह्माण्डमण्डपमहोत्सवपारुपस्य ब्रह्माण्डमण्डपं परिणय- 
नाल । जनोऽ्थं इति यावत्। तस्य मदोत्सवे महद्वष पौरुषं वरलं यस्य स तथा तस । 
तच्चित्रं न भवति, ताहि रिं चिच्रम्। यत् तव कीर्तित्रिया रमति पय॑टति । नु इति 
वितर्के । तच्चित्रं तदाश्वयं वर्तेते । कथंभूतस्य तव । कृतजगत्रयरक्षणस छते विहितं 
जगत्रयख ेलोक्यसख रक्षणे प्रतिपालन येन स तथा तख । हेवल्कारः ॥ 



३ आश्वासः] यरासिककचम्पूकाव्यम् | ४७९ 

हरगिरयन्ति महीधराः श्षीयदधयन्ति वाद्यः सर्वे| | 
तव देव यशसि वि्ररति सोधन्ति जगन्ति च त्रीणि ॥ २७१ ॥ 
गिरिषु धृता भूमिमृतः प्रथ्वीमार्च निजभुजे निहितः। 
को नाम वेन नृप त्वया समः सामतं भुवने ॥ २७२ ॥ 

इति प्रसावमविज्ञाय पठतः कृतावहेखख पण्डितवेतण्डिकस्य कवेः 
सकलकविरोकचक्रप्रमद॑नः ख्यात एव भुवनेऽसिन् । 
कथमिह संप्रति मवता समागतो नावबुद्धचेऽहम् ॥ २७२ ॥ 

इति कथंचित्टरदं वदतः 
तरिमूककं द्विषोत्थानं पञ्चशाखं चतुरढदम् । 
योऽगं वेत्ति नवच्छायं दशचमूमि स (च) काव्यक्घत्॥ २७४॥ 

हरगिरयन्तीद्यादि । हे राजन्, तव यरि विसरति प्रसरति महीघ्राः पवैताः 
हरगिरयन्ति कृष्णा अपि पर्व॑ताः कैलसगिरिवदाचरन्ति उज्ज्वला भवन्ति । सर्वेऽपि 
वाद्यः ल्वणोद्काद्यः समुद्राः क्षीसोदधयन्ति क्षीरोदधिरिव आचरन्ति । ङृष्णा 
अपि शङ्का जायन्त इयथः । त्रीणि जगन्ति च तरीणि भवनानि च सौघन्ति इुधावलि- 
तानिवाचरन्ति । क्रियोपमालंकारः ॥ 

गिरिष्विल्यादि । हे तरप हे राजन् , मुवने जगति सांप्रतमिदानीं बेन त्वया 
समः को नाम वर्वते। अपितुन कोऽपि । येन त्वया भूमिश्रतः पर्व॑ताः पक्षि राजानः 
गिरिघु पर्वतेषु धृता आरोपिताः, प्रथ्वीभारश्च मूमिभारो निजभुजे खकीयदक्षिणकरे 
निहित आरोपितः । श्राक्षेपाडकारः ॥ 

पण्डितवेतण्डिकसय किं कुर्वतः । इति रद्द कथेचिन्मटता कटेन कटटुदं कटुवचनं 
वदतो व्यक्तं जत्पतः । 

इतीति क्रिम्। सकलेत्यादि । हे राजन्, इह अश्यां सभायां संप्रतीदानीं समागतः 
संप्राप्तः भवता त्वया अहं कथं केन प्रकारेण नावबुद्धये कथं न ज्ञायते। कथभूतोऽदहम्। 
अस्मिन् भुवने परथ्वीमण्डटे ट्यातः एव । पुनः कर्थभूतोऽदम् । सकलकविलोकचक्रप्र- 

मर्दनः सकलाश्च ते कविलोकाः कविस्षमृहास्तेषां चक्रं समूदस्तस्मद्यामि चूर्णीकरोमि 
इति सक्रलकविली कचक्रम्रमदेनः । उ पमाहूपकमिदम् ॥ 

केन त्वा अदर्वगर्वपर्वंतमारमवारुरुहम् अखर्वगर्वपर्वेतभारमवारि तवान् । इति 
ड्ट्यसय अम्य प्र्क्षीभूतसख लोकसय अर्थक्रथनानुनाथनाश्यरयेन अर्थस्य वाच्यस्य 

कथनं व्याव्रतिन्यास्यानं तस आनुनाथनं याचनम् । प्रच इयर्थः । तस्याश्चयोऽभिः 

प्रायः स् एव शयो दसः भर्थकथनानुनार्थनांशयशयस्तेन । 
ट्तीति किम् । तरिमृटकमित्यादि । यः पुमान् अगं ब्रक्ष वेत्ति जानाति स पुमान् 



४८० काव्यमाखा । 

इत्यसार्कथनानुनाथनारयशयेनाखवेगयपवैतभारमवाररुहम् । 
राजन्नरोषविषयातिशयपसूतौ 

येषां महाकवि्ृतौ न मनीषितानि । 
तेषां श्चती च रसनां च मनश्च मन्ये 

वाग्देवताविहितयापमिवेश्चराणाम् ॥ २७५ ॥ 
(भ ० 

कदाचिन्नियतवृत्तिवणेपदप्रयोगानुबद्धश्ुद्धमिितारेषमाषाप्रकारितप्र- 
तिभेषु पण्डितप्रकाण्डमण्डलीमण्डनाडम्बरगी्म्फरसंरम्मेषु जिनजैमिनिक- 

काव्यकृत् कविरुच्यते । कथंमूतमगम् । तिमूलकम् । पुनः कथमूतमगम्। द्विषोत्थानं श- 
व्दार्थलक्षणद्विधोत्थानम्। प्रचुरा-ग्रौढा-परुषा-रुिता-मद्रामिर्वैत्तिभिः पञचशाखम् चतुद्छदं 
चेत्वाररढदाः पणोनि यस्य ख चतुदछदस्तम्। तथा हि--दितिपदा पाञ्चाटी खरीया पञ्च 

सप्त वा यावत्। शब्दाः समासवन्तो भवन्ति! यथाशक्तिगौडौया असमस्तपदा वैदर्भी 
रिति चतुद्छदम् । पुनः कथंभूतमगम् । नवच्छायम् । “ङ्गारवीरकरुणदहासखाद्धतभया- 
नकाः । रौद्रबीभत्वशान्ताश्च नवते निधिता बुधः ॥° पुनः कर्थभूतमगम् । दशभुमिम् | 
'अओदार्यसमताकान्तिर्थव्यक्तिः प्रसन्नता । समाधिः छेष ओजथ माधुरयसुकुमारता । 

इति श्मेककथितैः दशभिर्गुणैः दशमूमिम् । समुच्चयाठंकारः ॥ 

राजन्नित्यादि । हे राजन्, येषां नरेन्द्राणां महाकविकृतौ महाकविकाव्ये मनी- 
षितानि मनोरथा न भवन्ति तेषां दश्वराणां नरेन्द्राणां श्रुती द्रौ कर्णो रसनां च जि 
मनश्च चित्तं वाग्देवताविदहितशापम् । कथेभूतायां महयकविकृतौ । अशेषविषयातिशय- 
प्रपूतौ अरेषास्ते विषयाः र्दा रसा अस्फुटषखादिजक्षणास्तेषां अतिशयो भर. 
सतख प्रसूतिरुत्पत्तिर्यसयां महाकविकृतौ सा तथोक्ता तस्याम् । उत्मरक्षाछकारः ॥ 

कदाचित् कसिश्चिदवसरे पण्डितप्रकाण्डमण्डलीमण्डनाडम्बरगी्म्फसंरम्भपर प्रशस्ता; 

पण्डिताः प्ण्डितग्रकाण्डाः तेषां मण्डली समूहस्तस्यां मण्डनं आमरणप्रायः आडम्बरेण 
दाब्दानामाटोपेन योऽसौ गीगौम्फ उपन्यासस्तसय संरम्मेषु प्रारम्भेषु परस्प्रमसह् 
नतया विवदेषु [विदुष्विणो] विद्रासो विद्यन्ते यासां परिषदां ता विदुध्विप्वलासां 
चिदुष्विणीनां परिबदां सभानां ताकिंकस्षमृहानां चित्तमित्तिपु मनोवेदिकासु आत्मयश्चः- 

म्रशस्तीः निजयराः प्रसिद्धिः उष्िटेख उत्कीणितवानहम् । करथमूतेषु पण्डिनग्रक्ाण्डमः 
ण्डटीमण्डनाडम्बरगीगुम्फर्सरम्भेषु । नियतव्रत्तिवर्णंपदप्रयोगानुवद्रयुद्रमिधितायापभ।- 

षाप्रकारितग्रतिभेषु तत्तिश्च समासः, वर्णाश्र अक्षराणि, पदानि च समिटन्नादीनि 

म्रातिपदिकानि, नियतानि मयादीभूतानि खानि व्रत्तिवणपदानि तषां प्रयोगाः उच्वार- 

१. विदुष्विणीनां* इति मूटप्रतीकं भवेत्. 
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पिरकणचरचावाकशाक्यप्रणीतप्रमाणसंवीणतया विदुषिणीनां परिषदां 
चित्तभित्तिष्वात्मयशःप्रश्स्तीरुलिरेख । 

यथासख्ररहिते पुंसि वथा रोधपरिप्रहः । 
तथोपन्यासदहीनस वृथा राखपरिग्रहः ॥ २७६ ॥ 
स्फुरन्त्यपि मनःसिन्धो शाखरतान्यनेकसः । 
वचोगुणविहीनानि भूषयन्ति न सन्मनः ॥ २७७ ॥ 
विचानां स्फुरितं प्री सीणां रवण्यवहदहिः । 
अन्तर्मवतु वा मावा किं विचरिरवीन्दरियेः॥ २७८ ॥ 

णानि तेषु अनुबद्धा गुम्फिता याः शुद्धा केवला मिश्रिताः परस्परमिटिता अशेषाः 
समस्ता भाषाः संस्छृत-प्रक्ृत-सूरसेनी-मागधी-पैशाची-चूलिकापिशाची अपभ्ररलक्ष- 
णासाभिः प्रकारिता प्रकरटीक्ृता प्रतिभा बुद्धिर्यैषु मीमम्फसंरम्भेषु ते तथोक्तास्तेषु । 
क्या कृत्वा आलत्मयश्चःप्रसस्तीरुछिेख । जिनजेमिनिक पिलकणचरचावकराक्यप्रणी- 
तप्रमाणसंवीणतया जिनश्च अहन्, जेमिनिश्च भटः, कपिलश्च सांद्यः, कणचरः अ- 

्षपादः दिवमतानुचारी, चार्वाकश्च नृवाकुरिष्यनास्िकः कौलिकः । कुलाचायं इति 
यावत् । शक्यश्च बुद्धः, तैः प्रणीतानि उपकथितानि यानि प्रमाणानि वस्तुसकलादेशास्तेषु 
संवीणः प्रवीणः । निपुण इति यावत् । जिनजैमिनिकपिरकणचरचार्वाकशक्तयग्रणी- 
तग्रमाणसंवीणस्तसख भावस्तत्ता तया । एतेषां प्रमाणेषु निपुणल्वं श्रीयशोधरमहाराजस्य 

वर्तते । कानि तानि जिनादीनां प्रमाणानि इलयाद-जिनदरने प्र्क्षपरो देवेति, 
प्रमाणद्रयं जसिमिदशेने, प्रयक्षमलुमानमुपमानमागमोऽथंपतिरभावश्वेति षट् प्रमाणानि 

कप्रिटद्ने, प्रयक्षानुमानशब्दा इति अणि प्रमाणानि कणचरदरेने, वैरेषिकदरेने 
प्रयक्षमनुमानमागमश्वेति त्रीणि प्रमाणानि, चावोकदरने प्र्यक्षमेकमेव प्रमाणम्, शा- 
कयदर्दने प्रयक्षमनुमानं चेति दै प्रमाणे । तद्विसतरसतु न्यायुमुदचन्द्रो दये ज्ञातव्यः ॥ 

यथयेलयादि । यथा येन प्रकारेण अघ्नरदिते खद्गायायुधवज्ति पुंसि खभययुरुषे 

कोधपरिग्रदः शरत्वं वृथा निरर्थको भवति । तथा तेनेव प्रकारेण उपन्या्दीनख 

वाग्विन्यासविरदितस विदुषः शाचपरिग्रहः अनेकशेष प्रवीणत्वं वेधा निरर्थको म- 

वति । दशटान्ताठकारःः ॥ 

स्फुरन्तीत्यादि । मनःसिन्धौ मनःसमुरे अनेकशः अनेकानि शाघ्राणि एव 

र्नानि स्फुरन्यपि चम्कुरवन्यपि वचोगुणविदीनानि उपन्यासगुणरहितानि सन्मनः 

सता दुय न भुपयन्ति । स्पकाखक्रारः ॥; 

विन्रानामिल्यादि । स्रीणां वदिरोवण्यवत् वाह्यकान्तिवत् यथा चीर्णां लव्य 

कामिनां श्रौते मवति तथा वियानां वहिःस्फुरितं विदुरं प्रीतये सवेति । अन्तर्मध्ये 
र ५१ 
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श्रीमान्विषेः प्रसादेन यः सद्य न कृतादरः । 
अरण्यकुुमानीव निर्थस्तस्य संपदः ॥ २७९ ॥ 

# + [५७ वरी भ ( 

आसारं यञ्चः कतु चतुवगै तु वेदितुम् । 
येषु वाञ्छसि ते भूपाः कुवन्ति कविसं्रहम् ॥ २८० ॥ 

कदाचिदनायासप्रवृत्तरथचरणनेमिषु करिविनयभूमिषु 
समं गत्रैसिष्ठ प्रतिहर करं छिद्ररहिते 

शिरः पुत्रोन्नम्य खवहितमनाः स्वय सुखम् । 
ततः कस्याणाङ्घ श्रवणयुगकं हषेय गज 

वे यावन्मात्रारतमिदमहं वणेविधये ॥ २८१ ॥ 

वियानां स्फुरितं छीणां लावण्यं च भवतु वा मावामवतु । अतीन्धियेशचष्ठरादीनामगो- 
चरैविवारेः किम् । न किमपि । उपमाक्षेपालंकारः ॥ 

श्रीमानिलयादि । विधेः प्रसादेन पुण्यखोदयेन यः श्रीमान् लक्ष्मीवान् पुमान् 
सत्यु कृतादरो न भवति तख पुरुषख ताः संपदो रक्ष्यो निरथां निष्फला भवन्ति । 
किंवत् । अरण्यकुसुमानीव अरण्यपुष्पाणीव । उपमाख्कारः ॥ 

आसंसारमिद्यादि । येषु भूपेषु आसंसारं संसारपर्यन्तं यदः कतु कीति विधातुं 
वाञ्छा आका अस्ति विधते, न केवलं यज्ञः कुं वाञ्छसि, किं तु पुनः चतुव 
धमोर्धकाममोक्षलक्षणं वेदितुं ज्ञातुं वाञ्छसि, ते मूपास्ते राजानः कविसंग्रहं महाक- 
विखीकारं कुनैन्ति विदधति । जालयरुकारः ॥ 

कदाचित् कससिध्विदवसरे इतिपाठपरायणः ईदरापाठतत्परः सन्नहं खयमेव आत्मनैव 
गृहीतवेणः ग्ृहीतवंशय्टिः वारणान् अहं विनिन्ये शिक्षितवानहम् । काञ (विषये) । 
करिविनयभूमिषु गजशिक्षामूमिषु । कथंभूता करिविनयभूमिषु । अनायासप्रद््तरथच- 
रणनेमिषु अनायासेन इुखेन प्रषत्ताः संचिता रथचरणानां खन्दनचक्राणां नेमयो 
धारा यासु तास्तथोक्तासरासु 1 † 

इतीति किम् । कीटशपाठपरायणोऽदम् । सर्म गात्रैरियादि ! हे पुत्र । पुत्रेति 
कोमलालापे । हे गज हे गजेन्द्र, समं साधु यथा भवत्येवे गात्रैः तिष्र । उक्तं च-द्रौ 
सम पथात् जङ्गादिदेशो गाच्राचारक्रमात्, तथा च--गाच्रमङ्गशरीरयोः । गजस 
अग्रदेशो गा्रमुच्यते । हे पुत्र, घं करं शण्डादण्डं प्रतिहर संकोचय वेष्टय । कथे- 
भूतं करम् । छिद्ररहितं निरिछद्रम् । हे पुत्र, रिरो मस्तकं उन्नम्य उन्नतं कृत्वा खवटि- 
तमना सुखं खप॑य सष सोभनं यथा भवत्येव अपय शुण्डादृण्ड प्रवेश्य । ततस्तदनन्तरं 
शुण्डादण्डस्य सुखप्रवेशादनन्तरं है कलत्याणाङ़् मङ्गल्घुलक्षणशरीर हे गज हे गजनाथ, 
भ्रवणयुगलं कणेद्रयं षेय उत्तालय । ददशया अवस्थया तवं करियत्कारं तिष्ठ यावत्कालं 
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एवमरोपषक्रियासौष्ठव, प्रतिष्ठाधिष्ठानायां ञ्चुमस्थापनायाम् । सिरयितस- 
मलाङ्गसंगम, रि्षवेक्षणाक्ुण्णान्तःकरणगर्भ, मरीचिमतङ्गमृगदयमदिम- 
हामुनिसमानीतदर्शितावरोकितगरहीतध्यातनिशचिताण्डकपाराददितिुतप्र- 
सूतिपूतान्तराखादुपासितुमायातगणपतिविरोकनप्रहितनयनेन तद्रदनानु- 

(क 

पवपुःसपादनपमाहितदृदयेन सप्तसामान्यभिगायता पितामहेन विहित- 

इदं प्रयक्षीभूतं मात्रारतमिति शब्दं जवे तावचवं तिष्ठ । किमथ रुव । व्णविधये तव 
स्तुतितिधानाय । जालयरकारः ॥ 

कस्मात्त्वं तिष्ठ । ज्भस्थापनायां छ्भविशेषणम् । क्थंभूतायां श्मस्थापनायाम्। एवम- 

मुना प्रकारेण हे अशेषक्रियासौष्टव भरेषायु सकल क्रिया चेष्टा सोष्टव एव समी- 
चीनत्वं यख स तख संबोधनं हे तथोक्त, प्रतिष्टाधिष्टानायां प्रतिष्ठायाः स्थितेः अविष्ठानं 
अध्यासनं यस्यां शुभस्थापनाया सा प्रतिष्ाधिष्ठाना तसाम् । हे स्थिरस्थितसमसताङ्ग- 
संगभ स्थिरो निशः स्थितः समस्तानां अङ्गनां अवयवानां संग्भो मध्यो यख स 
तथा तख संबोधनं हे तथोक्त । हे रिक्षावेक्षणष्चुण्णान्तःकरणगभे शिक्षाया विनय 
यद्वेक्षणं अवलोकनं तेन अष्छुण्णः संपूणैः अन्तःकरणगर्भः मनोमध्यो यख स तथा 

तसय संबोधनं हे तथोक्त । हे गज, पितामहेन विहितसककसत्वातिश्ायिदेह पिताम- 
हेन ब्रह्मणा विहितो निर्भितः सकलघच्चेध्यः अतिशायी अतिशयवान् देहः शरीरं 
यस स तथा तख संबोधनं हे तथोक्त । पितामहेन कस्माद्विहितशरीरः । मरीचिमत. 
द्प्रगरयमोदिमहामुनिसमानी तद रितावलेकितग्रहीतध्यातनिश्िताण्डकपाखात् मरीचिश्च 
ऋषिविशेषः, मतङ्ग ऋषिविरोषः, सरगरमो च ऋषिविरोषः, मरीचिमतङ्गप्रगसर्माणः 
आदिर्येषां उत्यादीनां ते मरीचिमतङ्गप्रगमीदयः, ते च ते महामुनयः वृहटषयः तैः 
समानीतं ब्रह्मणः संमुखमानी तम्, तच्च दितं ब्रह्मचक्चु्गोचरीकृतम्, तच अवलोकितं 
पितामहेन दृष्टम् , तच गृहीते ब्रह्मणा खीकृतम्, तच ध्यातं बरह्मणा चिन्तितम्, तच नि- 
धितं ब्रह्मणा निर्णीतम् , एवं षडिरेषणविशिष्टं यत् अण्डकपालं ब्रह्माण्डल कपाठं अधै- 
सस्मात् । कर्थभृतात् अण्डकपालात् । अदितिसुतप्रसूतिपूतान्तरालात् अदितिषतः 

श्रीभास्करः तसय प्रसूतिर्त्पत्तिः तया पूतं पवि अन्तरालं मध्यं यस ब्रह्माण्डस्य 
तत्तथोक्तं तस्मात् । कथंभूतेन पितामहेन । उपासितुं सेवितुं आयातगणपतिविलोकनप्र- 
हितनयनेन आयातः आगतो योऽसौ गणपतिर्विनायकः तस विखोकने दीने प्रहिते 
प्रेरिते नयने लोचने येन पितामहेन । पुनः कथंभूतेन पितामहेन । तद्रदनानुरूपवपुःसंपा- 
दनसमादहितहदयेन तस्य गणपतेरवैदनं तद्रदनं दददनस अरूपं गणपतिवदनानुखारं वपुः 
दारीरं तस्य संपादने निष्पादने समाहितं सावधानीकृतं हृदयं येन स॒ तथा तेन । पितामहेन 
किं कुर्वता । सप्तसामानि सप्तसामवेदवाक्यानि अभिगायता मन्दता गानं कुर्वता । हे 



£ ८४ कृव्यमासं | 

सकरसत्वातिशायिदेद्ः, त्रिरोचनाच्युतविरञ्चिविरोचनचन्द्रचित्रमाप्रभु- 
तिभिरदेवताभिः सब्हुविसयञदीरितपरस्परस्वागताभिरषिष्ठितोदारशरीरगेह 
निखिलापरमाणिगणावार्यवीर्य, दिषिजकुजकुज्ञवज्ञपातशोय, द्विजदेवगन्ध्- 
वैयक्षमहीक्षितामन्यतमसक्वपद;, क्षोणीरामहामाचकुखकस्याणपरम्पराफल- 
वरद, द्विरद, दे हे हर, दिव्यसामज, मात्राशतं तिष्ठ तिष्ठ । 

गात्रैसिष्ठ समैः पुरोनखसमं दस्तं निदि क्षितौ 
हृषि देहि कराम्रतः स्थिरमनाः कणो गजाशेषय । 

देवताभिरथिष्ठितोदारशरीरगेह देवताभिदेवविरेषैः जथिष्टितं निवासीकृतं उदारमतिरर्य. 
न मनोहरमत्युचरतं वा श्चरीरगें कायमन्दिरं यस ख तथा तस्य संबोधनं हे तथोक्त । कथेभू- 
ताभिर्देवताभिः  त्रिलोचनाच्युतविरद्धिविरोचनचन्द्रचिच्रभातुप्रश्ठतिभिः भिलोचनश्व श्रीः 
महादेवः, अच्युतश श्रीनारायणः, विरद्धिश्च विधिः, विरोचनश्च भास्करः, चन्द्रश्च रोदि 
णीकान्तः, चित्रभानुश्च खाहावष्टमः, ते प्रश्ठति(तयोयौसां यमराक्षसपवनादीनां तास. 

थोक्तासताभिः । पुनः कथंभूतामिर्देवताभिः । सबहुविसयं बहश्वयं यथा भवत्येवं उदीरि. 
तपरस्परखागताभिः उदीरितं उक्तं परस्परं अन्योन्यं खागतं बहुमानो याभिसतास्त. 
थोक्तास्ताभिः । हे निखिकापरप्राणिगणावायवीये निखिलैः समस्तैः अपरप्राणिगणैः 
सहस्रभटलक्षभटकोटिभयदिभिः तुरगमहिषादिभिश्च अवाये अनिवारणीयं वीरं क्तिः 
यैस स तथा तख संबोधनं हे तथोक्त । हे दिविजकुजङुञ्ञवज्रपातरौयं दिविजकुजा 
कल्पशर्षास्तेषां हानि लतादिपिषहितोदरास्तेषां वज्रपातः अश्चनिपातः तख सद्यं सौरं 
सौभव्वं यख स तथा तख संबोधनं हे तथोक्त ! हे द्विजदेवगन्धर्वयक्षमहीक्षितामन्य 
तमसच्वपद् द्विजाश्च परञ्यरामादयः, देवाश्च इन्द्रादयः, गन्धवृध्वि हाहाद्रहूप्रश्तयः 
यक्षाश्च धनदादयः, मदीक्षितश्च भीमभीष्मादयस्ते द्विजदेवगन्धर्वयक्षमदीक्षितस्तेषां दि 
जदेवगन्धर्वेयक्षमहीक्षितां संबन्धित्वेन अन्यतम कखचित् संबन्धि युच्च खचं साहसं तरं 

पदं स्थानं अन्यतमसच्वपदं तख संबोधनं हे तथोक्त । ह क्षोणीरमदामाच्रङुलकल्य। 
प्रपरम्पराफल्वरद क्षोणीशानां सहानरेन्राणां ये महामान्रा दस्िपालस्तेषां कुल 
अन्वयस्य कल्याणपरस्पराणां ञ्युभक्नेणीनां फएख्वरे ददातीति तथोक्तःम्तख संबोधनम् 

हे द्विरद हे हसन्, हे हे अहो अहोहे हल हे मित्र, है दिव्यसामज अमानुषगजे- 
माघ्रारतं बहुमाच्ा यावत् तावस्वं तिष्ठ तिष्ठ रह रह् ॥ 

गाजैरित्यादि । हे गज, ववं समेरनिप्नोत्नतैगतरिः शरीरग्रतीकैः तिष्ट । पुरोनखस 
अभ्रनखसमानं हसत शुण्डादण्डं निधेहि स्यापैय । कस्याम् । क्षितौ भूमौ । कराग्रतः ण्डा 
ण्डाम्रतः अङ्त्यां दृ देहि ! हे गज, सिथिरमनाः सन् कर्णौ तवं आशेषय निश्वटीकरुर् । : 



९ आशासः) यशचसिककचम्पूकाव्यम् । ४८५ 

वाढं धारय वत्स यावदचिरान्मौन्थामहं कल्पये 
मा्ाणां शतमात्स्व तावदचरस्तवं योगिकस्पाकरतिः ॥ २८२॥ 

0 

एव स्थापनाया यथास्थानं गरात्रापरकरनयनश्रवणवाख्दङानवरषु क 

रार, समसमादितनिःस्पन्दसवदेरपेरार, समुन्मिषप्पूवेनन्माभ्यस्तक्रियाक- 
ापनैपुण्य, दमकरोकोपदिर्यमानविनयग्रहणप्रवण, निष्पन्नयोगीवावगणि- 

तोपान्ताहितकान्तवस्त॒जात, महासुनिरिव रुचिरेतराहाराभ्यवहरणयुप्रपन- 

स्वान्त; म्रातिर्ीन इवावधीरितोमयगन्धसंबन्ध, दिव्यचक्षरिवापितर्वितवि- 

वत्स हे पुत्र, वारं पुच्छं धारय मा चाल्य । निश्वलं कु्विदयर्थः । कियत्काटं एवं तिष्ठ । 

यावत् अहं यद्योधरमहाराजः अचिरात् स्रोककरेन मौन्यां स्थापनं कल्पये पठामि । 
मात्राणां शतं काटविरोषाणां सहखम् । बहुतरकालमिलयर्थः । तावत् त्वं आत्ख तिष्ठ । 
कथंभूतः सन् आत्छ । अचलो निश्चलः । पुनः कर्थमूतः सन् । योगिकल्पाछृतिः 
ध्यानस्थमुनिसद्राकारः । जादयलकारः, उपमाटठेकारो वा ॥ 

एवं स्थापनाथायिद्यादि । एवं स्थापनायां मौन्यायां यथा स्थानानामनति- 
कमेण हे गाच्चापरकरनयनवाल्देरानिवेरोषु] ` "^ "^" "^" १ 
०० तेषां निवेशे स्थानेषु कुशलः प्रवीणः स तथा तख संगधनं है त- 
थोक्त । हे समसमाहि तनिःस्पन्दसवैदेरपेशल खमा अवक्राः, समाहिता आरोपिताः, 
निःस्पन्दा निश्चला ये सर्वदेशाः रशरीरावयवासतः पेशलो मनोहरः स॒ तथा तख संबो- 
धनं हे तथोक्त । हे समुन्मिषत्पूवैजन्माभ्यस्तक्रियाकलापनेपुण्य समुन्मिषन् भ्रादु- 
भवन् पूर्वजन्माभ्यस्तः अतीतमवानुशीठितो योऽसौ क्रियाकलापः क्रियासमूहस्तजर 
नैपुण्यं यसय स तथा तख संबोधनम् । दै दमकलोकोपदिदयमानविनयग्रहणप्रचण 

दमकलोकेन शिक्षादायकलोकेन उपदिदयमानः शिष्ष्यमाणो योऽसौ विनयः शिक्षा 
तस ग्रहणेऽद्गीकारे प्रवणः प्रवीणस्तस संबोधनम् । निष्पत्नयोगीव पूणेष्यानवानिव 
हे अवगणितोपान्ताहितकान्तवस्तुजात अवगणितानि अवाहतानि उपान्तेषु स्रमीपेषु 
आहितानि ध्रतानि कान्तानामतिमनोहराणां वस्तुजातानि इषटटवनितादिव्रन्दानिं येन 
स तथा तख संबोधनम् । महासुनिरिव दिगम्बराचायं इव हे रचिरेतराहाराभ्यव्- 
हरणसुप्रसन्नरखान्द रुचिरो मनोज्ञ इतरो मनोज्ञो योऽसावाहारस्स्याभ्यवहरणे आ- 
खादने सुप्रसन्नं निर्मलं खान्तं मनो यस्य सतथा तस्य संबोधनम् । म्रातिीन इव 
कफवानिव हे अवधीरितोभयगन्धसंबन्ध अवधीरितोऽवगणितः उभयोः सरभ्य- 
सुरभयोगैन्धः परिमटस्तसय संबन्धः संयोगो येन स तथा तसय संबोधनम् । दिव्य- 
चक्षुरिव अन्ध इवं हे अवितकिंतविषतम्नाकृततामाजिकसांमामिकाठंकारकलितसम- 

=-= ~ 

१. (अशाद्यजन्तव्वेन पुच्छार्थकत्वम्.' 



४८६ . काव्यमाखां । 

करतप्राकृतसामाजिकसांमामिकारंकारकङितसमसपवप्रबन्ध, स्श्रोत इव 

मृदङ्गानकरङ्खध्वेकितिकादलादिकोरादलाविप्ररब्धवोधः तिमिरिबोपामथे- 

नावक्षोदनतोदनादिवाधासंवाधक्षान्तशरीरसौध, अतिनिभृतसमसताङ्गतया 

महामहीधर हव शेकाटनितीरङ्कघरितचेष्टितावसर इव रेपविनिर्मिताव- 
तार इव मेदिनीमध्यानिरूढ इव च प्ररूढजनमनोविकद्य, द्विप, हे दे 
हरु, दिव्यसामज, मा्रारातं तिष्ठ तिष्ठ । 

समं स्थित्वा गात्रैरचितवपुः सूच्छितिशिरा 
मुखं स्वर्याङ्क त्व श्रुतियुगमिदं हषैय गज । 

स्तसत्वप्रबन्ध । चविह्कृतः संस्कृतो रोगी बीभत्सश्च प्रकीर्तितः" । प्राकृता नीचलोकाश्व, 
जनादयः सामाजिकाश्च (घलयोचिताः), सांप्रामिकाश्च आयुधोचिताः, अलंकारकटि- 
ताश्च शरक्रितास्ते च ते समस्ताः सत्वाः भ्राणिनस्तेषां प्रबन्धः संबन्धः । न वितर्कितो 
नावगणितो विक्तम्रकृतद्ामाजिकसांमरामिकालंकारकठितसमसतसत्वमरबन्धो येन स 
तथा तस्य संबोधनं है तथोक्त । सन्नक्रोचन इव बधिर इव हे म॒दङ्गानकराहुक्षये- 
कितकाहलादिकोकाहख्विप्रकब्धबोध स्दङ्गाश्च मर्दलः; आनक्रश्च पटहाः, दाद्धाश्च 
कम्बुकाः, धष्वेडितानि सुखहस्तसंयोगजा ध्वनयः, काहराश्च धत्तूरपुष्पसदशमुखा भयः, 
आदिशब्दा द्विविधताल्दयः, तेषां को खहटैः कठकख्राब्दैर वि प्ररन्धोऽवच्रितोऽस्खलितो 
बोधो ज्ञानं यख स तथोक्तस्तख संबोधनम् । तिमिरिव महामत्छ इव हे उपामरोना. 
वक्षोदनतोदनादिवाधासंवाधक्षान्तदारीरसौध उपामरनं च संस्परेः, अवक्षोदनं चारा- 

११. ङुशादिपीडनमिलयादयः, आदिब्दात्प्रासादिषातः, तेषां बाधा दुःखम् । 
ध्वाधा दुःखनिषेधयोः” इति वचनात् । तस्याः संबाधः पीडा तस्मिन् क्षान्तः सहनशीलः 
दारीरसौधो देहम्रासादो यस्य स तथा तख संबोधनम् । अतिनिश्रतसमसताङ्गतया अति. 
निश्वल्रारीरत्वेन महामहीधर इव मेरुरिषे । दैखाटनितरीट हषयितचेष्टितावसर इव 
रौलख पर्वतस्याटनिरथरं तख तयी प्रस्थं त्य टङ्कन लोहटङ्खेन घटितं उद्च्छिनं यचचे- 
षटितमवस्था तसा अवसरो यस्स तथा । टेपविनिर्भितावेतार इव लेपेन पुस्तेन 
विनिर्मितः कृतोऽवतारो यसय स तथा । मेदिनीमध्या्निरूढ इव श्थ्वीमध्यात्खयं- 

भूरुद्रत इव॒ । दे प्ररूढजनमनोविकल्प प्ररूढा उत्पन्ना जनानां लोकानां विकल्पा 
मनोभिप्राया यत्र द्विपे स तथा तस्य संबोधनम् । दहै द्विप हे गजेन ।हेदहेभो 
दल सखे, दिव्यसामज अमायुपगनेन्द्र मा्ाशतं तिष्ठ तिष्टेति ॥ 

समगिदल्यादि । अङ्ग अदो गजेन्द्र दक्न्, समं निन्नोन्नतत्वरहितं यथा भव- 

१, कोशेषु तु सख्याहाने हलाश्चष्दः समुपलभ्यते. 



३ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यम् । ४८७ 

उरसो निगद्य स्थितमिव करं धारय पुरः 
कुरूर वारं विहितसमवस्थापनविधिः ॥ २८६ ॥ 

एवमुरोविनिरगतःपुरःप्रोत्छूणिताग्रहस्ततया प्रहष्टकणेतया च वाराही. 
माछरृतिमानीतनिजदेहवृत्त, गजेतिद्यकुशोपदिश्यमानदम्यादिकमौवहित- 
चित्त, प्राजापदेन्द्ररोद्रकोबेरवारुणकोमारयाम्यसोम्यवायव्यामेयवैष्णवारि- 
मगसूयदेवतेषु करिषु अन्यतमसंबन्धिरक्षणोपेत, प्रथिव्यप्तेजसामेकतमच्छा- 

त्येवं स्थित्वा स्थानं कतवा उद्धो मूता । कैः कृतवा सथित्वा । गात्रैः रीरप्रतीकैः। अच- 
कितवपुर्निश्वर्शरीरः सन् सूच्छितदिरा उन्नतमसकः सन् करं शुण्डादण्डं सुखं ख्यं 
अधे करं सुखसंलमं कृत्वा सुखे प्रवेश्य इदं प्रयक्षीभूतं श्रुतियुगं क्णैयुगलं त्वं हषैय 
चाल्य स्फुरिते कुर् ¦ पुरः अग्रतः करं द्ुण्डादण्डे धारय धर । किमिव । उरस्तो 
हृदयात् निलय सितमिव । वालं पुच्छमुष्टोलमूष्वै चलनं कुरु विधेहि । कर्थभूतस्त्वम् । 

विहितसमवस्थापनविधिः विहितः कृतः समवस्थापनसय वराहाकारेण स्थापनविधि्यैस्य 
स तथोक्तः । उपमाल्कारः ॥ 

एवमिल्यादि । एवमसुना अकारेण उरोविनिर्गतपुरःप्रोतकरणिताथहस्ततया उये- 
विनिगैतो वक्षःस्थलात्निर्गतः पुरोऽग्रतः प्रोत्कुणितो वक्रितः स चासौ अग्रहस्तः 
उरोविनिर्भतपुरःप्ोत्करणिता्रहस्तस्तस्य भावस्तत्ता तया तथोक्ततया, प्रहृ्टक्णंतया च 

स्फुरितकणयुगरतया च । हे वाराहीमाक्रतिमानी तनिजदेदधत्त वराहस्यारण्यदय्र- 
स्येय वाराही रिक्षाविरोषसतां वाराहीमाकृतिमाकारमानीतं निजदेदध्त्तं खकीयरयीर- 
म्रवर्वनं येन स आनीतनिजदेहद्रततससख संबोधनं क्रियते हे तथोक्त । है गजेतिद्य- 
कुररो पदिदयमानदम्यादिकर्मावदितचित्त गजानामैतिद्य गजर तत्र॒ कुशल 
विचक्षणा ये पुरुषास्ते गजैतिद्यकुरा सस्तेरपदिद्यमानं दिष्ष्यमाणं यदुम्यादिकर्मं 
दम्यमादिर्यखय सान्नद्योपवाह्यख च कर्मणस्तहम्यादि कर्मं॑तत्रावदितं सावधानं चित्तं 

मनो यख स त॑था तख संबोधनं हे तथोक्त । हे प्राजापदेन््रसैदकौवेरवारुणकौ- 
मार याम्यसोम्यवायव्या्नेयवेष्णवाश्चिमगसूयैदेवतेष्ु करिषु अन्यतमसंबन्धिलक्षभोपेत 
ग्रजापतिर्दैवता यख स प्राजापल्यः, इन्द्रो देवता यसय स देन्द्रः; शद्रो देवता यखस् 
रौद्रः, कुबेरो देवता यख स कौवेरः, वरुणो देवता यख स्र वारुणः, कुमारो देवता 
यस स कौमारः, यमो देवता यख स याम्यः, सोपो देवता यख स सौम्यः, वायु- 
देवता यस स वायव्यः, अभिर्दैवता यख स आप्रेयः, विष्णुर्दवता यख स॒ वैष्णवः, 

अश्विनो च भगश्च सूयेश्च अधिंभगसूरयस्ते, देवता येषां करिणां तेऽधिभगसूयेदेवताः, 
प्राजापदलयश्च रेन्धश रद्रश्च कोवेरश्च वारुणश्च कोमारथ याम्यश्च सौम्यश्च वायव्यश्च अश्न 
यश्च वैष्णवश्च अश्िभगसूयदेवताथ ते तथोक्तास्तेषु ईदग्विधेषु करिष्र हसिपु अन्यतमस्य 
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यास्मेत अष्टादराक्रियाधार, तकमनिष्णाततया विदित, चतुरखी्ृतक्षा- 

न्तदान्तयोधविनीतप्तैन्ञादिनामपरकारः महाबरप्रचण्ड, सकटसपतोरःपुरक- 
पाटस्फोरनाशनिदण्ड, परचक्रप्रमर्दनकर, गजबन्धुधराधीशविधुरबन्धवधुर, 
सिन्धुर, है दे हल, दिव्यसामज, मात्रारतं तिष्ठ तिषठ । 

गात्राणां समतां कुरु प्रतिहर त्वं हतरुचेःशिराः 
सप्यीखं श्रतिवारुहषणपरः प्श्चाचिषीदाधतः । 

कसचिद्रजस संबन्धीनि यानि लक्षणानि तैरपेतो मण्डितो हे तथोक्त । हे एथिव्य- 
पतेजसामेकतमच्छायासमेत प्रथिवी च आपश्च तेजश्व प्रथिव्यत्तेजांसि तेषां मध्ये 
एकतमस छाया दीपतिस्तया समेतः संयुक्तः हे तथोक्त । है अष्टादशक्रियाधार अष्ट ` 
भिरधिकरा दक अष्टादश । चाकपाथिवादिदरोनात् मध्यमपदलोपी समाघः । अशद््चान, 
क्ियाणामाधारः स तथा तस संबोधनं हे तथोक्त । उक्तं च --'दाम्यं भरिविधमिच्छन्ति 

सांनद्यं सप्तधा स्म्रतम् । स्यादष्टधोपवाह्यं चेत्येवम्टादश क्रियाः ॥" हे तत्कर्मनिष्णात- 

तया विदित तजगलस्रसिद्धं यत्कर्म तत्र निष्णाततया प्रवीणतया विदितो वियातः । 
हे चतुरच्नीकृतक्षान्तदान्तयोधविनी तस्र्वन्ञादिनामप्रकार चतुरघ्रीकृतश्च पण्डितः, 

्षान्तश्च क्षमावान् , दान्तश्च जितेन्द्रियः, योधश्च सदखभटलक्षभटकोरीभयविष्वंसकः, 

विनीतश्च शिक्षाग्राहकः, सर्वज्श्च संज्ञाङ्ञाततस आदिर्यषां तेषां प्रकारा मेदा यश्यस 

चतुरल्रीकृतक्षान्तदान्तयोधविनी सर्वज्ञा दिनामप्रकारससख संबोधनम् । हे महावलप्र- 
चण्ड महाबलेन अतिबलेन प्रचण्डः महावलग्रचण्डः । वृदद्रकेनायन्तकोपन इयर्थः । 
तस्य संबोधनम् । है सकरूपपलोरःपुरकपाटस्फोटनारनिदण्ड सकलाश्च ते सपत्नाः 
रात्रवस्तेषामुरासि हृदयानि पुरकपाटानि च नगरगोपुरअरराणि तेषां स्फोटन वर्ण 

करणे अद्रानिदण्डो वज्रपातः स तथा तस्य संबोधनम् । हे परचक्रप्रमदेनकर परेषां 
रात्रूणां चक्त!णि सैन्यानि तेषां प्रमदनं चू्णीकरणं करोतीति परचकरप्रमदेनकरस्तसख 
संबोधनम् । हे गजबन्धुधराधीराविधुरबान्धवधुर गजा हस्िन्प्रे बन्धवो दायादा 
येषां ते गजबान्धवाः ते च ते धराधीश्चा राजानस्तेषां विषुरे संकटवेटायां बान्धव्- 
स्योपकारिणो धूयैख स गजवन्धुधराधीशविधुरबान्धवघुरी तस संबोधनम् । हे सिन्धुर 
हे गजेन्द्र । हे हे इल भो सवे, दे दिव्य सामज अमायुषरगज मात्रारबं बहुमाघ्रापर्यन्तं 
तिषठ तिष्ट ॥ 

गाच्राणाभिद्यादि । हे करिन्, त्वं भवान् गात्राणां शरीरावयवानां समतां 

समत्वं अनिन्नो्नतत्वे कुर विधेहि । इस्तं प्रतिर संक्रोचय । किं कृतवा । पूर्वै आस्ये 
न> 

१. "ख्यस्य" इति पाठो भवेत. 

१, श्वुरस्तस्य' इति पाठे भवेत्, 



३ आश्वासः] यरासिरकचम्पूकाव्यम् । , ४८९ 

वंशो निन्य निर्भुनोरसि ततः प्रोकफुष्नेत्रद्रयः 
सिहस्थापनया युतो भव करिल्नपिल्सुसिंहोषमः ॥ २८४ ॥ 

एवमुपस्थापनायामुपात्तवपुश्चण्डिमाडम्बरतया हटाद्हीतकरिकुखाकार- 
णवैरकिण्ठीरवाकार, उखतिष्णुमहामहीधरप्रतिमतया संपादितोपकण्टप्त्च- 
साध्व्तावतार, समस्तसपलग्रसनकामतयेष विस्फारितमहाभयानकव्यवसाय- 

काय, सकलभूतामिभाविना चराचरतैजसांशजातजनितेन ज्वर्ज्ज्वार- 

दसं खश्ण्डादण्डं मुखमध्ये प्रवेदय । कथंमूतस्त्वम्। उचचैःशिरा उन्नतमस्तकः। पुनः कथ 

मतस्त्वम् ।श्रुतिवारुदषेणपरः कणेपुच्छस्पुरणतत्परः। हे करिन् , पश्चाद्भागे अर्तो निषीद् 
सांड्(¢)पविर । हे करिन्, त्वं वंशे पृष्ठमध्यं निम्नय निम्नं कुर् । हे करिन्, ततस्तदनन्तरं 

उरसि हृदये निज निच्छ । उरोऽग्रतः कुर्विंलयर्थः । कथंभूतस्तम् । प्रोतफुहनेत्र- 
दयः विकसितलोचनयुगलः । हे करिन्, त्वं सिहस्थपनया युतो युक्तो भव सिंहरूपेण 
तिष्ट । कर्थभूतस्त्वम् । उस्पित्छसिद्योपमः बद्धकमसिहसद्यो भव । उपमाटंकारः ॥ 

एवमिल्यादि । एवममुना प्रकारेण उपस्थापनायां सिंहाकारेण प्रतिष्ठापनायां है 
उपात्तवपुश्चण्डिमाडम्बरतया हशद्रदीतकरिङुलाकारणवैरिकण्डीरवाकार उपत्तो गरही- 
तो वपुषः रारीरख यो चण्डिमा म्रचण्डत्वं तस्याडम्बर आटोपस्तख भाव उपात्तवपुश्व- 

ण्डिमाडम्बरता तया दरक्कला दठस््रसह्य गृहीतः खीकृतः करिणां कुलानां समू- 
हानां अकारणवैरी निष्कारणद्ञ्चः स चासौ कण्ठीरवः शिहस्रस्याकारो येन स ॒रृही- 
तकरिकुल्यकारणवैरिकण्ठीरवाकारः तस संबोधनं है तथोक्त । हे उत्पतिष्णुमहामही- 
धरप्रतिमतया संपादितोपकण्डसच्वसाध्वसावतार उत्पतिष्णुरुत्पतनशीलो योऽसौ 
महामरीधरो महापर्वतससख प्रतिमतया ठुत्यतया संपादितः उपकण्ठसत््वानां समीप- 
वतिप्राणिवगोणां साध्वसावतारो येन स तख संबोधनं हे तथोक्त । हे समस्तसपलप्रस- 
नकामतयेव विस्फारितमदाभयानकव्यवसायकाय समस्तानां सर्वेषां सपलानां शत्रूणाम् । 
प्रतिहस्िनामिदयर्थः *। ग्रसनकामतया इव भक्षणेच्छया इव विस्फ।रितः प्रचुरीकृतो 
वहृत्कृतो महाभयानकोऽतिभीष्मो व्यवसाय उद्यमो यद स विस्फारितमहाभयानकव्य 
वसायः ईटग्विधः कायः रारीरं यस्य स तथोक्तस्तसय संबोधनं हे तथोक्त । हे मदपु 
सषेणाधिष्टिततया ° द्विगुणीभूत मीमसाहसनिकाय मद्पुरुषेण राक्षसेन अधिष्टिततया 

संक्रान्ततया द्वियुणीभूतो द्विरुक्ते भीमो भयानकः साहसनिकाय अद्ध तकर्मसमूहो यस्य 
स द्वियुणीभूत मीमसादसनिकायस्तस्य संबोधनम् । कथंभूतेन मदपुरूषेण । सकठमूतासि- 
भाविना सकलान् समसान् भूतान् प्राणिवगान् व्यन्तरविरोषान् वा अभिभवति परा- 

भवति स सकलभूताभिभावी तेन । पुनः कथभूतेन मदुरषेण । चराचरतेजसांशजात- 
जनितेन चराचरस्य जगतो ये तैजसांशास्तेजोमयभागास्तेषां जातं समूदस्तेन जनित 

५२ 
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वञ्जवेश्वानरकराठमूर्विना मदपुरषेणाधिष्ठिततया द्विगुणीमूतभीमसाहसनि- 
काय, अनेकशः कदनमेदिनीषु नखरदविदारितारातिकरितुरगरथतरीचरः 
नरनिकरकीराककेलिकृतमहायोगिनीबकिविधान, अव्याजाश्र्यरर्यप्रीतय] 
वीरभ्रिया खयमेव विहितादितरेहितपश्नाङ्गरप्रपञ्चाधानः, निरन्तरमविचाः 
रितमाचरितस्रगायितेः चदुमिधिरं खिटीभूतामरपुरमा्गतया ञ्वर्दनङ्गाः 
्ारुम्बनच्युतचित्तमसत्तीनामप्सरमां देवादाहवेष्वमीतायातहतपरे तसंग- 
तरमितघुभयप्रसूतसुरतघुखघुधासारवर्षपाघरषेप्यपजन्य, दुजयजन्य, निजनि- 

उत्पादितः चराचस्तैजसांशजातजनितस्तेन । पुनः कथंभूतेन मदपुरुषेण । ज्वले 

अवेश्वानरकरासमूर्तिना ज्वलन््यो जाज्वल्यमाना ज्वाल यस्य स ज्वल्ज्ज्वालः स॒ चासौ 
वञ्वेश्वानरो वज्रा्निखदत्कराख रौद्रा मूतियैय मदपुरुषस्य स तथा तेन । उक्तं च 
मदपुरुषलक्षणम्--मयूरयीवामं चपकरसनं रकत्तनथनं चलुदैष्दिं प्रथुकरिरोभेद् 
जठरम् । बलन्मुक्तं शङ्श्रणमद्मयं षोडराभुजे ज्वलत्केशं बन्दे मदपुरुषमल्युमवद्ः 
नम् ।\' अनेकशोेऽनेकेवारान् कदनमेदिनीषु संम्रामभूमिषु हे नखरदविदारितारातिकरि 
तुरगरथतरीचरनरनिकरकीलाल्केलिङृतसदहायो गिनीबटिविधान नखाश्च रदौ च नख. 
रदासरविदारिताधूर्णीकृता ये अरातीनां श्रूणां करिणो हस्तिनः तुरगश्च हयाः रथा 
सन्दनाः तरीचरनराश्च नौकास्थितसुभयास्तेषां निकराः समूहास्तेषां कीलार्केलये 
रुधिरक्रीडास्ताभिः कृतं महायोगिनीनां विदादेवतानां बलिविधानं पूजाविधिर्यैन र 
तथोक्तसख संबोधनं हे तथोक्त । अव्याजं निष्कपरं यत् आश्वये शौय अद्धतशरलं 
तेन प्रीतया ्रीति आप्तया वीरश्रिया खयमेवोपदेरोन विहिते अहितानां शत्रूणां लो 
दितेन रुधिरेण पच्चाङ्लं प्रपच्चाधानं यस्य स्थासकविस्तारकरणं यस स तथा तख संबो 
धनं खयमेव ॒विहिताहितलोहितपक्राङ्गलग्रपच्चाधान । निरन्तरमविच्छिन्नं अविचारितं 
अपथौलोचितं यथा भवत्येवं आचरितय्छगायिततैः कृतपलायनैः रान्चभिरवैरिभिः कत्व 
चिरं दीधेकालं लिल्थैमूत उद्रसो जातो योऽसौ अमरपुरमागैः तस .भावः खिलीमू 

तामरपुरमाग॑ता तया हेतुभूतया ज्वरन् जाञ्वस्यमानो योऽसौ अनङ्गः स एवाङ्गारे 
अच्रिखण्डस्तसय चुम्बनेन च्युता नष्टा चित्तप्रसत्तिधित्तनिर्मखता यापं ता ज्वलदन 
्ाङ्गारचुम्बनच्युतचित्तप्रसत्तयः तासां मछिनीभूतानां चित्तप्रसत्तीर्ना इटग्विधानां अ 
पसरसां देवाङ्गनानां देवात् भाग्यात् आहवेषु संप्रामेषु । हे अभीतायातहतणरेतसंग. 
तरमितशुभरग्रसूतदरतसखसुधासारवषैप्रादरृषेण्यपजन्य अभीता न भयं प्राप्ताः सर॑ 

पश्चादायाताः संप्रामे मिलितस्तेचते हता विध्वसितास्ते चते परेता मरतासतैः स 
संगता मिरिताः पश्वान्मिटितासदनन्तरं रमिता मधुने भुक्तास्ते च ते सुभटास्तेभ्यः 
म्रसूतमुतन्नं यत् सुरतदखं संभोगसोट्यं तदेव सुधासारोऽग्तब्ृष्िलसय वर्ष 
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वासदुजेनक्षयकाट, निजावनीधरधरणिरक्षणक्षमप्रतापासरार, निजविजिगी. 
पुविजयवरप्रदानोदितोदित, निजपराक्रमगवैखर्वितदुवारपरदपंपवेत, निज- 
नाथवषूथिनीरक्षणपरिचर्याकार, कुज्ञरकुढसार, हे हे टट, दिव्यसा- 
मज, मात्रारतं तिष्ठ तिष्ठ । इतिपाटपरायणः स्वयमेव गरृदीतवेणुवीरणा- 
नििनिन्ये | 

न विनीता गजा येषां तेषां ते नृप केवद्म् । 
भ ¢ ̂ ~ भ 

केशायाथंविनाराय रणे चात्मवधाय च ॥ २८५ ॥ 

द्रषेणे प्रावरृषेण्यपजन्यो वषैतमेघस्तखय संबोधनं हे तथोक्त । है दुजैयजन्य दुःखेन म- 
दता कष्टेन जीयते तेदुजैयं दुर्जयं जन्यं संग्रामो यख स दुजेयजन्यससय संबोधनं 
हे तथोक्त । है निजनिवासदुर्जनक्षयकाल निजनिवासस्य निजनगरसय निजराजधान्या 
ये दुर्जनाः रात्रवस्तेषां क्षयकाल; प्रल्यकालस्तख संबोधनं हे तथोक्त । है निजाव- 
वनीधरधरणिरक्षणक्षमप्रतापासयल निजः खकीयो योऽसाववनीधरो राजातख धरणिः 

भूमिस्तस्य रक्षणे प्रतिपालने क्षमः समथा योऽसौ प्रतापस्तेन असरारो अपयैन्तस्तख 
संबोधनं हे तथोक्त । हे निजविजिगीषुविजयवरप्रदानोदितोदित १ 

* । हे निजपराक्रमगवै खर्वित वौरपरदपेपवैत निजपरक्रमख 
निजद्राक्तेः योऽसौ गर्वोऽदकारस्तेन ख्वितो हखीकृतः शतखण्डीकृतो दुबोराणां दुजे- 
यानां परेषां शत्रुणां हसिनां द्प॑पर्वैतो मदगिरियंन स तथा तस्य संबोधने है तथोक्त । 
हे निजनाथवरूथिनीरक्षणपरिचल्त्राकार निजनाथः खकीयखामी तस वरूथिनी सेना 
तखा रक्षणे परिचल्ल्राकारो जङ्गमश्ालससख संबोधनम् । हे कुञ्ञरकुलप्ार दहे गजा- 
न्वयोत्तम । हे है हर भो मो सखे, हे दिव्यसामज अमानुषगजेन्द्र माव्राशतं बहुमा- 
च्रपयन्तं तिष्ठ तिष्ट सिदहरूपेण रह रह ॥ 

न विनीता इत्यादि । हे चण, येषां नरेन्द्राणां विनीताः शिक्षिता गजा न 
भवन्ति तेषां अविनीता गजाः केव् वेशाय भवन्ति । न केवलं शाय, किं तु अर्थ- 

विनाशाय भवन्ति । तद्रजच्ाणे यद्धनं दत्त तद्विनष्टमिति भावार्थः । रणे च अत्मवधाय 

नृपवधाय भवन्ति ! उक्तं च--ध्यद्रचर्ममयो हस्ती यद्रत्काष्टमयो सगः । तद्रद्द्न्ति 
मातद्गमविनीतं तयथोत्तमाः ॥' समुचयः ॥ 

कदाचित्कससिधिदवसरे प्रभिच्रकरिकेडीरदयं म्रभिन्ना मत्ता ये करिणो दसिनस्तेषां 
केटयः क्रीडाः प्रभिन्नकरिकेलयस्ताः प्रभिन्रकरिकेटीः अहमद्य दटशे । टष्टवानिदर्थः । 
उक्तं च--श्रभिन्नो गितो मत्तः" । इति क्रियाकारकसेवन्धः । कथंभूतो ऽहम्! गजो 
पजीविलोकेनानन्दितिचताः आह्मदितमनाः । किं कुर्वता गजोपजीविलोकेन । इतीदं 
पाठं प्ता । कं कृत्वा । पूवे इति श्रेकमवुस्म्रय चिन्तयित्वा । इतीति किम् । 



४९. कव्यमाला | 

यस्य जीवधनं यावत्स तावत्स्वयमीक्षताम् । 
अन्यथाच्नादिवैगुण्यात्तहःखे पापमाग्भवेत् ॥ २८६ ॥ 

इत्यनुस्मृत्य कदाचिल्करृतकरेणुरोहणः 
व्यूटोरस्कः प्रभूतान्तरमणिरतनुः सुप्रतिष्ठाङ्गबन्धः 

स्वाचारोऽन्व्थवेदी सुरमिमुखमरदीषहस्तः सकोरः । 
आतामरोष्ठः सुजातः प्रतिरवसुदितश्ारुशीरषोदरमश्रीः 

क्षान्तस्ततकान्तरक्ष्मीः शमितवकिपदः रोभते भूष भद्रः ॥ २८७ ॥ 

यस्येद्यादि । यस पुरुषख सूपस्य वा यावत्परिमाणं जीवधनं मौ्महिष्वदिषं 
वतैते स पुमान् ताचत्परिमाणं जीवधनं खयं ईक्षतां खयमेव संभालनं करोति । अ 
न्यथा यदा रक्षणं न कुरुते तदा अन्नादिवैगुण्यात् अन्नघासादीनां दीनत्वात् तहःखे 

सति स पुमान् पापभाग्मवेत् पापी खात् । जायलंकारोऽयम् ॥ 
कथंभूतोऽहम् । कृतकरेणूरोहण = ०००००९१०००००००. | 

[पुनः कथंभूतोऽहम् ।] वेतण्डमण्डलीमवलोकमानः गजमण्डलीं विलोकमान: याव- 
दहमासे तिष्ठामि । कथंभूतां वेतण्डमण्डलीम् । महामात्नस्षमूहास्नायमानवणोम् 
+ 1 ° । [पुनः कथंमूताम् ।] मद्रमन्दस्रगसंकीर्णविसती 

णौम् भद्रा भद्रजातिगजाः, मन्दा मन्दजातिगजाः, सगा मरगजातिगजाः. संकीणांस- 
भ, (^ 

निमि्रजातिगजाः, तेविसीणां प्रचुरभूताम् । इतीति किम् । 

व्यूढोरस्क इद्यादि । हे भूप, भद्रो भद्रजातीयो हसती शोभते 1 कथ॑भूतः। व्यूढो 
रस्कः व्यूढं घनं उरो हृदयं यस स व्यूढोरस्कः । उक्तं च--“व्यूढा न्यस्तोरुसंहताः'। 
विस्तीर्णहदय इयर्थः । पुनः कथभूतः । प्रभूतान्तरमणिः प्रभूताः प्रचुराः अन्तरा 
विशिष्टा मणयो रलानि यस्य मस्तके मुक्ताफलानि यस स तथा । पुनः कथंभूतः । 
अतनुः अदुबेलः अकृशः । स्थूल इयर्थः । पुनः कथंभूतः । सुप्रतिष्टाद्बन्धः सुप्रतिष्ठ 
निश्वलो वा शोभितो अङ्गवन्धः श्रीरबन्धो यख स तथा । पुनः कथंभूतः । खाचारः 
रोभनावारः । पुनः कथभूतः । अन्वर्थवेदी सदयार्थ्ञापकः । पुनः कथंभूतः । सुरभिमुख- 
मरत् सुरभिः उगन्धः सुखस्य मरुत् श्वासवायुयैख स तथा । पुनः कर्थमुतः। दीषेदस्तः 
आयतश्चुण्डादण्डः । भूमिस्पक्र इयर्थः । पुनः कथंभूतः । खकोशः शोभन 
आम्रपहटवसकाशः कोशो मे" "द्िः-"यस्य स तथा । पुनः कथेभूतः । आताम्र 
रक्ताधरः । पुनः करथभूतः । सुजातः छनिष्पन्नः रथेषाकृतिमर्देतः कुखीनश्च । पुनः 
कथभूतः । प्रतिरवमुदितः निजगजितस्य प्रूमुदिति रष्देन दृर्षवान् । पुनः कथंमूतः । 
चारुरीषोद्मध्रीः चारु मनोहरा दीषैसय मस्कस्य उद्रमश्रीः उन्नतिश्षेभा यस स तथा । 
पुनः कथंभूतः । क्षान्तः क्षमावान् समर्थो वा । पुनः कथमूतः । तत्कान्तलक्ष्मीः सा 
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योऽच्छिद्रस्वयि वीतमीरवनतः पश्चाखसादाल्पुनः 
किंचित्ते पुरतः समुच्छितिरिराः कार्येषु भारक्षमः । 

सोऽल्यल्पश्रम एव मण्डलयुतो गम्भीरवेदी प्रधु- 
म॑न्देभानुकृतिबेखीरितवपुः सात्सान्द्रपवा नृपः ॥ २८८ ॥ 

ये वीर खयि बहुटीकमनसः सेवाघु दर्मेधप्तो 
हूस्वोरोमणयः करेषु तनवः स्थूरेक्षणाः सत्रवः । 

जगत्प्रसिद्धा कान्ता मनोहरा लक्ष्मीः रोमा यख्य स तथा । पुनः कथमूतः । रामितव- 
लिपदः शमिता मष्ट वखयस्त्वकसंकोचास्त्वक्तरद्भः पादेषु चरणेषु यस वेलिनश्च येन 

स तथा । जादयङ्कारः ॥ 

योऽच्छिद्र इ्व्यादि } स नृपः स राजा सान्द्रपवां बहुमहोत्सवः स्यात् भवेत्। स 
कः । यो नृपः त्वयि विषये अच्छिद्रमनन्वेषणः। स टृपः कथंभूतः । वीतभीः सर्वनिर्मयः 
युष्मत्तो भयं न करोति । पश्वात् ते तव प्रसादात् अवनतो नम्रीभूतः कंचिन्मनाकू 
पुनरिवार्थे पादपूरणाथं । पुनः कर्थमूतः । पुरतः अग्रतः समुचदितदिराः उन्नतमसतकः 
पुनः कथंभूतः । कार्येषु मारक्षमः तव॒ का्यैवेलायां कायेकारकः । पुनः कथंमूतः 
अद्यत्पश्रमेणैव अल्पकषटेनैव राज्यभोक्ता । पुनः कथंभूतः । मण्डल्युतः राष्संयुक्तः 
पुनः कथमूतः । गम्भीरवेदी तव गाम्मीयज्ञापकः । पुनः कथंभूतः । प्रथुविस्तीणैराल्यः 

पुनः कर्थभुतः । बली रितवपुः बक्वद्धिः प्ररित्चरीरः । पुनः कथमूतः । मन्देभानु- 
कृतिः मन्दजातीयहस्िसदशः। कथंभूतो मन्दजातीयो गजः । अच्छिद्र निविडबन्धः । 
पुनः कथेभूतः । त्वचि विषये वीतभीः शत्रुभयरहितः । पुनः कर्थभूतः । पश्ात् अवर- 
गात्रे अवनतः नग्रीभूतः । ते ग्रसादात् प्रसत्ततया । पुनः कथंभूतः । पुनरपि कंचि. 

न्मनाक् पुरतोऽगरतः समुच्छितिशिराः उन्नतमस्तकः । पुनः कथंमूतः । कार्येषु संम्रामादि- 
वेलायां भारक्षमः मारोचलनसमर्थः । पुनः कथंभूतः । अदलयत्पश्रम एव भारं वह्- 

मानोऽपि अलयल्पक्षमः । पुनः कथंभूतः । मण्डलयुतः हस्िसमूद्न्वितः । पुनः 

कथंभूतः । गम्भीरवेदी त्वग्मेदावशोणितल्चवणादामांसं मथनादपि यः संज्ञां न लभते 

स गम्भीरवेदी कथ्यते । पुनः कथंभूतः । प्रधुविंस्तीरणपृष्ठदेदाः । पुनः कथंभूतः । 

वटीरितवपुः बष्िमिः त्वक्तरङ्गैः ईरितं अनुगतं वपुः शरीरं यस्य स तथा। पुनः 
कथंभूतः । सान्द्रपवी सान्द्राणि पवाणि संधिप्रदेशा यख स साद््रपवा । शछषोप- 

मार्कारः ॥ | 

ये वीसेत्यादि । हे वीर विक्रान्त, हे नाथ प्रध्वीपते, ये शत्रवो अमन््रयः स्यि 
विषये बहु अटीकरमनसो वर्तन्ते । कुटिख्हृदश्रा वर्तन्त इद्धः । पुनः कथंभूता वतैन्ते । 

--- --- =-= 

१. छिद्रान्वेषणर हितः पूर्णविश्रासी इलयर्थः, २. “अमित्राः” इति भवेत्. , 
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तेर्मथासतनुच्छविपरभृतिमिः सोकाटुमिईभरः 
रं्षितैरणवंरकै्ेगसमं प्रायः समाचर्यते ॥ २८९ ॥ 

रारि तव देव बद्धाः संकीणाश्चेतसा च वपुषा च । 
राजव इव राजन्ते बहुमेदाः कुञ्जर्येते ॥ २९० ॥ 

इति महामात्रसमूहाक्नायमानवणौ भद्रमन्दमृगसंकीणविसतीणी वेतण्ड- 

-सेवा दुर्मेधसः रचिरतया सेवां न कुर्वन्ति । पुनः कथंभूताः शत्रवः । हखोरो मणयः 
हखा अस्थूला उरोमणयः सुक्ताफलादिदहारमणयो येषां ते हखोरोमणयः । ये पुनः कथं- 
भूताः । करेषु देयेषु तनवः तुच्छाः। पुनः कथंभूताः । स्थूलेक्षणाः असूकष्मबुद्धयः। तैः रप्तुभिः 
प्रायो बाहुल्येन मगजातिहस्िचदृशः यथा भवत्येवं समाचर्यते व्याप्यते । कथंभूतास्ते 
म्रगजातव्ः । बह्टीकमनसः दीनहृदयाः । पुनः सेवाख दुर्मेधसः. यथोक्तशिक्षां न गृ- 

हन्ति । पुनः हखोरोमणयः अत्पहृदयाः करेषु द्ण्डादण्डेषु तनवः अभूमिलम्नदुर्वल्श्ुण्डा- 

दण्डा; । पुनः स्थूलेक्षणाः स्थूलं वस्तु परयन्ति पक्ष्म न परयन्ति । तैमुगजातिभिगैति- 
म्गसमं हरिणसदृरं यथा भवत्येवं प्रायो बाहुल्येन सम्यक्प्रकारेण आचर्यते व्याएयते । 
कथंभूतै सैशर॑गजातिगजेः । अल्पतनुच्छविग्रश्ठतिमिः अल्पा तनुच्छविभ्रश्तयो येषां ते 
अल्पतनुच्छविप्रठतयः । शातरुभिः कथंभूतैः । अव्पप्रतापैः। गजैः कथंभूतैः । ोकाटभिः 
विन््यवनादिसरणर्ीलेः। शन्रुभिः कथंभूतैः। रोकाटमिः पश्वात्तापकारिमिः। गजैः कथं. 
भूतैः । दुभरैः मारोद्रहने असमथः । दारुभिः कथंभूतैः । दुभेरैः दीनातिदायेः । गजः 
कथंभूतैः । संक्षिततैः सर्वेशरीरवयवेषु अल्पैः । श्चुभिः कथभूतैः । संक्षिप्तैः अलसधनैः 
अत्पचैन्यैः । गजैः कथभूतैः । अणुवंरकैः अविस्तीणंपृथुप्रदेशेः -। रद्भिः कथंभूतैः । 
अणुवेशकैः जातिङुख्टीनेः । शछषोपमालंकारः ॥ 

द्ारील्यादिं । हे देव हे राजन्, तव द्वारि भवतः चिदटद्रारे एते ऊुज्ञरा हस्तिनो 
बहुमेदा पिश्रजातयो बद्राः सन्तो राजन्ते शोभन्ते । कथंभूताः कुञ्राः । चेतसा म- 
नसा वपुषा शरीरेण च संकीणोः । अबुद्ध्या मिश्रिता इयर्थः । संकीर्णो निचिताशयुद्धौ 
इति वचनात् । कुज्ञराः कथंभूताः । रात्रवः इव दातुसटराः । यथा तव रत्रवः संकी 
अत्पायतयो भवन्ति । केन । चेतसा वपुषा च । वहुभेद। नानाप्रकाराश्व भवन्ति ते 
दात्रवः तव द्रे बद्धाः शोभन्ते । शछषोपमासमुचयः ॥ ४ 

किंकृत्वा । प्रधावध्रणिषु गजविनयभूमिष्ु करिविनोदविलोकनदोददं नाम प्रासादं 
अध्यास्य आद्य । कथम् । समं सरह । कया सह । सोत्ताल्वंहणसंचयन्यासारमुखव- 
धनक्रटवेथेनकटसोधनप्रतिभेद्नप्रवधनवर्णकरगन्धकरोदीपनह।सनविनिवतनप्रमेदमदो 
पचासेपदेशविशारदायरङ्काङूशगुणाङ्रप्रसुखाचाशपरिषदा सोत्तर वंहणं च वर्ध- 
नम्, संचयं करणम्, व्यासतारश्च विस्तारकरणम्, मुखवर्धनं च युखवरद्धिः, कवरं 
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मण्डरीमवरोकमानः यावदहमासे ` तावदेव, वदुमतीतिलकृः संजातति- 
कायाम्, पट््वधेन आद्रंकपोलिकायाम्, अधोनिबन्धिन्यामुद्धताङ्कलः, 
परचक्रप्रमदेनो गन्धचारिण्याम्, अहितङुककालानरः करोधिन्याम्, 
अतिवतिन्यां चचैरीव्तसः, संमिन्नमदम्थांदायां च विजयशेखर इत्यनी- 

क (० क 

कस्थेन विनिवेदितद्धिरदमदावस्थः सोत्तारब्रंहणसंचयव्यासाररुखवधनक- 
टवधेनकटसोधनप्रतिभेदनप्रवधैनवणेकरगन्धकरोद्यीपनहासनविनिवतैनप्भे- 
दमदोपचारोपदेराविशारदाशयरङ्कङ्शगुणाङ्करभस॒खाचायपरिषदा समं 
प्रधावधरणिषु करिविनोदविशेकनदोहदं प्रासादमध्याख 

च गण्डवधेनम्, कटरोधनं कटयोर्मध्यप्रदेश्रक्षाखनम्, [प्रतिभिदनं च विदारणम्, 
प्रवर्धनं करटकम्रदर्ञ॑नम्, वणैकरश्च विेपनम् ; गन्धकरश्च चन्दनादिदानम्, उद्ीपनं च 

दीप्निकरणम् , हासनं `" "`" , विनिवर्तनं च पश्वा्करणम्, प्रभेदकरणं ते चते 
मदोपचारा मदनिवतैनचिकित्सा तेषासुपदेशो गुरूगम्यः तत्न विश्चारदो विचक्षणः आश्य. 

श्चित्तं तेषां च राङ्काङ्कशगुणाङ्कशध्रसुखाचार्यास्तेषां परिषत् समूहः तया तथोक्तया समं 

प्रासादमारद्य । कथंमूतोऽहम्। इययुना प्रकारेण अनीकस्थेन सेनापतिना विनिवेदितद्वि- 

रदमदावस्थः विनिवेदिता विज्ञापिता द्विरदानां हस्िनां मदावस्था यख स तथोक्तः । 

इतीति किम् । हे देव, वसुमतीतिलकः ` वसुमतीतिरुकनामा गजेन्द्रः संजाततिरुकायां 
मदावस्थायां वर्तते । पट्वधैनो नाम हस्ती आद्रकपोलिकायां मदावस्थार्यां वर्तेते । 
उद्वताङ्कशो नाम हस्ती अधोनिवन्धिन्यां अधोनिबन्धिनीनाममदावस्थायां वतैते । 
परचक्रप्रमदेनो नाम हस्ती गन्धचारिण्यां करोधिनीनाममदावस्थायां वतते । अहि- 
तढुलकाखनलो नाम हस्ती क्रोधिन्यां क्रोधिनीनाममदावस्थायां वतैते । चर्च॑रीवतसः 
१०५७५७०१ ०००५९०० ००७००० ०१७००. अतिवतिन्यां १ ०११०७७००१०००१००००१०००० | विज- 

यशेखरो नाम हस्ती संमिन्नमदमयादायां संभिन्नसदमयौदानाममदावस्थायां वर्तेते । 
उन्तं च--“संजार्वतिलकरा पूवी द्वितीयप्रकपोलिका । तृतीयाधोनिबद्धा तु चतुर्थो गन्ध- 
चारिणी ॥ पञ्चमी कोधिनी ज्ञेया षष्ठी चैव प्रवर्तिका । खात्संभिच्कपोलाश्च सप्तमी 
स्वैकालिका । प्राहुः सप्त सदावस्थाः मदविज्ञानकोविदाः ॥` इति । तथा च सदगुणा 
अष्ट भवन्ति--्रहैः रीप्रता गन्धो रतिर्देहस कान्तता । क्रोधो वी गुणीवन््र()- 
अष्टो मदगुणाः स्ताः ॥" तथा मदद षड्दोषा भवन्ति--निद्राविषातो प्रक्ता(2. 
ग्रासृद्रेषो बलक्षयः । मूढता चाभिवतित्वं षड्दोषाः कीर्तिता मदे ॥ इलस्य यथा- 
संभवमर्थमाह--ननु मदो गण्डस्थलाश्रयतूया न वाच्यः, यतः--“एतत्ताटुकरणाश्चि- 
कोरेभ्यः चिघुकाभ्यां करात्तथा । रोमकूपकरिभ्यश्च प्रमिन्नस्तवष्टधा गजः ॥* तत्र-- 
"कटात्घतो भवेहानं सिन्धुरनत्रश्चतो मदः। मदः कोशतो ज्ञेयः सीकरं च कट्चतम् ॥ 
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मदमृगमदलेखोष्ठासिगण्डखरश्री- 
यहुरनिभृतनम्भारम्भञयमभद्विखसः । 

करिपतिरयमन्यामेव देवाय कांचि- 
च्छियमवति रणान्ते स्वं यथा जेत्रचापः ॥ २९१ ॥ 

करिणा वमथुरक्तः पुरः पुरः स्थूरबिन्दुसंतानः । 
रचयति दिगङ्खनानां मुक्ताफरुमूषणानीव ॥ २९२ ॥ 

उत्तम्भीकरतकणैतारख्युगलः प्र्यस्तपांघुक्रियः 
 म्रल्यादिष्टकरेणुकेडिरमणः प्रत्य्पिताम्भोधटः । 

इति विदेषवचनात् । एकमेवेति तत् । कं तु कविसमये दानमदैरविशेषेण भ्रयोगा- 
दोषः । कथंभूतः सन् म्रभिन्नकरिफेलीरदशेम् । इति पठता गजोपरजीविलोकेन अन- 
म्दितचेताः । इतीति किम् । 

मदञ्गमदटेखेत्यादि । है देव, अयं करिपतिः गजेन्दः अय इदानीं अन्यामेव 
अपूवीमेव कांचित् अनिर्वचनीयां श्रियं शोभां अवति धारयति। कं इव । त्वमिव यथा 
त्वं रणान्ते संग्रामान्ते अपूव भ्रियमवसि । कथंभूतस्त्वम्। जेत्रचापः जयनशीटघनुर्घरः । 
कथभूतोऽयं करिपतिः। मदम्रगमदटेखोद्यसिगण्डस्थलश्रीः मद् एव ॒मृगमदः कस्तूरी 

तख रेखा राजयः ताभिश्टछासिनी उछृषनरीखा गण्डस्थलश्रीः कपोलस्थल्सोभा यस्य 
स तथोक्तः । कथंभूतस्त्वम्। मदसदराकस्तूरिकारेखोषसनश्ीलकपोलस्थर्शोभः। कथं- 
भूतोऽयं करिपतिः । सुहुबारंवारं अनिशरतजुम्भारम्भञ्यम्भद्वितलमसः अनिश्रतमनिधलं 
यथा भवत्येवं ज्ञम्भारम्भेण सुखविकारकरणेन छम्भन्तः शोभमाना विदा लोचन- 

चलनानि यद्य स तथा । त्वं कथंभूतः । स एवार्थः । उपमाङकारः ॥ 

करिणेत्यादि । करिणा गजेन वमथुः करशीकरः मुक्तः सन् पुरोऽ स्थूलबिन्दु- 

संतानः पीवरबिन्दुसमूहः दिगद्कनानां सुक्ताफर्भूषणानीव रचयति । क्रियो पमालंकारः ॥ 

उत्तम्भीकृतेद्यादि । हे राजन्, अयं करिपत्तिरिति पूर्वौक्तमेव ्राह्यम् । अयं 

करिपतिसिष्टठति ऊध्व एव चरति । किं कृत्वा । पूपरै पातु्भत्ररख प्रा्थनया विधृतान् इ- 
क्षल् करे ञण्डादण्डे गहीत्वा । कथमूतानिक्षून् । चिराय दीषेकालं विधृतान् । कथंभू- 

तोऽयं करिपत्तिः। उत्तम्भीकृतकर्णतालयुगलः निश्वटीकृतकणं ताल्युगलः । पुनः कथंभूतः । 
प्रयस्तपासुक्रियः प्रयस्ता निराकृता पांसुक्िया ध्रूखनं येन स प्रल्यस्तपांसुक्रियः । पुनः 

१, कुम्भिपालसखः इति भवेत्. 



३ आश्वासः] यरसिरखुकचम्पूकाव्यम् । ४९७ 

पातुः प्राथनया चिराय विधृतानिश्षन्गृहीत्वा करे 
` किष्ठव्यन्यकरीन्दरसचरमनाः कोपव्यथाकीङितः ॥ २९३६ ॥ 

मम मदमदिरायाः सौरमेणेव सेन्यं 
व्युपरतमदरेखारक्षिमि जातं गजानाम् । 

इति मनसि विचिन््येवेष हस्ती तनोति 
क 

त्वमिव सुरतचाटरचाथ पेनुपरियाणाम् ॥ २९४ ॥ 
रणकेठिसुखविरोपसतव मम च समः परेममदरमनात् । 
इति भावयतीव गजस्त्याजनमिषतो जगन्नाथ ॥ २९९ ॥ 
धत्तेऽन्यस्य गजस्य गण्डमरतामेव प्रमेदोद्रमः 

शोभां खस्य गजस दानविमवः पुष्णाल्यवाग्गोचराम् । 

कथंभूतः । प्रलयादिष्टकरेणुकेलिरमणः प्रयादिष्टं निराकृतं करेणोर्हस्िन्याः केटिरमणं 
क्रियाविनोदो येन च तथा ! पुनः कथंभूतः । ् र््पिताम्भोषटः ्रदय्पितः पश्वाद््तः अ. 
म्भोधटो येन स तथा । अपरं कथंभूतः । अन्यकरीन्द्रसंचरमनाः अपरगजेन्दरप्रवेश- 
चित्तः । पुनः कथंमूतः । कोपव्यथाकीलितः कोधपीडाकीलिति इव । उसमेक्षालुकारः ॥ 

मम मद्मदिरया इत्यादि । हे नाथ राजन्, एष हस्ती अयं गजपतिः इतीदं 
मनसि चित्ते विचिन्य विचायं धेनुश्रियाणां हस्िनीनां सुरतचाटरन् संमोगमिभ्यासवान् 
तनोति विस्तारयति §इव । इतीति किम् । मम मे मदमदिरायाः दानमस्य सौरभेणेव 
गजानां हस्तिनां सेन्यं गजघटा जातं संजातम् । कीदशं जातम् । ग्युपरतमदकेखाल- 
किम व्युपरता नष्टा मदङेखानां दानराजीनां लक्ष्मीः शोभा यख सैन्यख तत्तथोक्तम् । 
क इव । त्वमिव भवानिव । यथा भवान् प्रियाणां वहमाना खरतचाटून् मिथ्यास्वुतीः 

तनोति । उक्तं च--भ्भसि चाइ्श्वटः श्रवा प्रस्णा मिथ्या विकत्थनम्” । उपमालंकारः ॥ 

रणकेटीदयादि । है जगन्नाथ प्रथिवीपते, गजः अयं करिपतिः (लयाजनमिषेण 

शिरस उद्भौधोनछनृात् १) इतीदृशं भावयतीव कथयतीव । इतीति किम् । है राजन्, 
रणकेटिसुखविलोपः संम्रासक्रीडासौट्यविनाशः तव भवतो मम च समः सदश एव 
वर्तेते । कस्मात् । परेभमदरमनात् परेभानां प्रतिगजानां श्रुगजानां च मद्वि. 
नाशात् । उत्प्क्षालकारः ॥ 

धत्ते इत्यादि । हे राजन्, अन्यस्य गजश्य अपरस्य इदस्िनः प्रभेदोद्रमः मद- 
प्रादुभौवः गण्डमलतामेव कटयोर्मलिनव्वमेव धत्ते धरति । असय तु गजस तव हस्तिनः 

दानविभवो मदलक्ष्मीः शोभां पुष्णाति पुष्टं नयति । कथभूतां शोभाम् । अवाग्गो चरां 
९३ 



४९८ काव्यमाख । 

किं चारन्धमदेऽपि यत्र करिणां सैन्यानि संतन्वते 
घण्टारंकृतिवर्जितानि विमदान्यस्तप्रचाराणि च ॥ २९६ ॥ 

आनय मदवरामधरुकरविरावपुनरुक्तडिण्डिमान्करिणः । 
पर्य मम समरकेरीरिति मतिखि वृहति द्विरदः ॥ २९७ ॥ 

आघ्राय मत्तकरिणोऽस्य मदप्रवाह- 

सौरमभ्यमन्थरमुखानि दिगन्तराणि । 
नूनं दिशारदनिनोऽपि दिगन्तशैका- 

नध्यासते द्विरदनेष्वपरेषु कास्था ॥ २९८ ॥ 
मदगन्धावरणविधेः प्रतिवारणसमरसंगमो मवतु । 
दति जातमतिः पड्केरिव शिम्पति सिन्धुरः कायम् ॥ २९९. ॥ 

वक्तुमराक्याम् । किं च असि कश्चिद्विशेषः । यन्न यस्मिन् तव हस्तिनि आरब्धमदेऽपि 
मदस्य प्रथमारम्भेऽपि करिणां शन्चुगजानां सैन्यानि संतन्वते संभवन्ति । कीटशानि भव्- 
न्ति । घण्टाटंकृतिवजितानि घण्टानां नादिनीनां टंकृतयष्टकारास्ताभिर्द्जितानि मवन्ति। 
पुनः कथंभूतानि सेन्यानि भवन्ति । विमदानि मदविमद्रहितानि । पुनः कथेभूतानि 

भवन्ति । अस्तश्रचाराणि च परिलययक्तसंम्रासप्रवेशानि इति । अतिशयसभुचयाटेकारः ॥ 

अत एव आनय मद्वरोद्यादि । हे राजन्, द्विरदस्तव हस्ती इति मतिरिव ईद्शं 
वहति गजंति । इतीति किम् । करिणो शन्रुगजान् हे त्रप, त्वं आनय मम संमुखं 
उपढोकय। कथंभूतान् करिणः । मदवशमधुकरविराव पुनरुक्त डिण्डिमान् मदवरोन मदा- 
धीनतया ये ये मधुकराणां भ्रमराणां विरावा विविधश्चब्दासतैः पुनरुक्ता द्वियुणीकृता 

दिण्डिमा वादित्रविशेषा येषां करिणां ते तथा तान् । हे राजन्, मम समरफेटीः मम 
संग्रामक्ीडितानि त्वं पर्य विरोकय । उत्पेक्षाछंकारः ॥ 

आध्ायेद्यादि । हे राजन्, अख तव मत्तकरिणः मद प्रवाहसौरभ्यमन्थरमुखानि 
दिगन्तराणि आघ्राय मदस्य योऽसौ प्रवाहस्तख सौरभ्येण सुगन्धतया मन्राणि 
मन्दगमनानि सुखानि वक्राणि येषां तानि तथोक्तानि ईदग्स्धानि दिगन्तराणि 

दिखण्डलानि आघ्राय गन्धमुपादाय नूनं निश्चयेन दिरारदनिनोऽपि एेरावणादयोऽपि 
दिग्गजा अपि दिगन्तशेखान् अष्टदिक्प्रान्तपर्वतान् अध्यासते सेवन्ते । अपरेषु सामा- 
न्येषु द्विरदनेषु शच्चगजेषु अख पुरतः स्थातुं का आसा स्थिति कर्मिति । अपितुन 
कदाचिदिदयर्थः 1 अतिशयालंकार्ः ॥ 

मदगन्धावरणविप्रेरिदयादि । हे राजन्, सिन्धुरस्तव गजः इदयमुना प्रकारेण 
जातमतिः उत्पत्नबुद्धिः कायं शरीरं पङ्कः कदभेः लिम्पति उपदेहयति ! इतीति किम् ! 



३ आश्वासः] यश्सिलकचस्पूकाव्यम् । ४९.९ 

धेनुतं व्रजता दिक्ृररिनः क्षोणि स्थिरं स्थीयतां 
वायो संहर चापलं शिखरिणः सवेतमागच्छत । 

नो चेदद्य मदभिया विरसति खच्छन्दमक्सिनिमे 
केभन्द्राः क धरा क्र गन्धवहनः कैते च यूय नगाः ॥६००॥ 

उच्छृितु धरणिदेवी शिथिङ्ितिभूगोच्कः फणीन्द्र । 
इति धरणिनाथ करदी विदपिस्कन्धं समाश्रयति ॥ ६०१ ॥ 

स्तम्भे यत्र गजैर्बदवर्देव निष्यन्दमासिनम् । 
कटकण्डूयनेऽप्यस्य स धत्ते न्दण्डताम् ॥ ६०२ ॥ 

मदगन्धावरणविधेः मम दानपरिमलविलोपनविधानसय प्रतिवारणसमरसंगमः सान्न 
गजः सह भटभेटको भवतु संजायताम् ! उ्परक्षाटंकारः ॥ 

धेनुत्वमिदयादि । हे दिकरटिनः, आदु शीध्रं धेनुत्वं हस्तिनीत्वं यूं प्रापत । 
हे क्षोणि हे पथिवि, स्थिरं निधच्त्वं यथा मचयेवं त्या स्थीयतां चितिः 

क्रियताम् । हे वायो ह चरणो), चापरं संहर । है शिखरिणः, सर्वत्वे इखतवं 
आगच्छत आप्त । उन्नतिमागत इयर्थः । नो चेत् यदि दिक्षरटिनो बजिष्यन्ति, क्षोणी 
स्थिरा न भविष्यति, वायुश्वेपल्त्वं न संहरिष्यति न यक्ष्यति, पर्वताः ख्वैतवं नागमि- 

ष्यन्ति, तिं अद्य इदानीं अस्ित्निभे अस्मिन् तव गजे मदश्निया मदलक्षम्या सह ख- 

च्छन्दं यथेष्टं विलपति कीडति सति इमभेन्द्रा रेरावतादयो क्र वतन्ते । न कापि वर्तन्त 

इद्यर्थः । धरा प्रथिवी न कापि वतैते, गन्धवहनो वायुः न क्वापि वर्त॑ते, एते च प्रयक्षी- 
मूता यूय मवन्तः नगाः पर्वताः न क्वापि वतन्ते इयर्थः । सवान् चूर्णीकरिष्यतीति 
मावः । समुच्रयातिरायालकारः ॥ 

उच्छरुसितु इत्यदि । हे धरभिनाथ प्रृथ्वीपते, करटी तवं गजः इत्ति एतस्मात् 
कारणात् विटपिस्कन्धं तरप्रकाण्डं समाश्रयति सम्यक् सेवते । इतीति किम्। धरणिदेवी 
भूमिदेवता उच्छरुषितु उच्छरासं गृहात । आश्रयतामि्थः । फणीन्द्र रोषनागः रिथि- 

लितमुमोलकः शिथिलितमभूमिपिण्डकः सन् उच्छरितु उच्छास गरहणातु । दीपकसमुच- 

योघ्क्षारकारः ॥ 

स्तम्मे इत्यादि । हे देव हे राजन्, यत्र सम्भे यस्मित् आलने गनेहैस्िभिः 
बद्धैः सद्धिः निष्यन्दं निश्चलं यथा भवत्येवं (मसितेनस्थो()म स्तम्भ.) स्तम्भे अख तव 
गजस्य करकण्डरयनेऽपि गण्डस्थर्खज॑नमात्रेऽपि । आस्तां तावद्रुलकरणं इलयपरोऽर्थः । 

स॒ स्तम्भो नख्दण्डतां पोटगख्तृणविशेषयष्टित्वं घत घरति । उपमालंकारः ॥ 



५०५ कराव्यमाडा । 

यत्र निसगमह्ं दानगुणः स कथमिलमिदमास्ते । 

इति मत्वैव गजोऽयं रज्जुं बिसतन्तुतां नयति ॥ ३०३ ॥ 

तडत्तडिति बन्धनं चुटति कन्धरोह्ठासने 

सखणत्खणिति वद्धिका गरति विक्रमारम्मिणि । 

मडन्मडिति भज्यते तरुणः कताषदने 
खडत्खडिति वारणः पतति चार युद्ैषिणि ॥ ६०४ ॥ 

कथमपि पुरोऽख करिमिर्यतयनितकन्परेः सितं स्थाखोः । 
अभिगच्छति पुनरस्मिन्नगणितवीतेयथायथं त्वरितम् ॥ ६०९ ॥ 

मदनक्ृतो मवति सृणिभजन्ति तडिकाा गृणार्खम् । 
सीदति करेणुवर्गः प्रतिगजमभिहन्तुमन्र संदृतते ॥ ३०६ | 

यन्नैव्यादि ! हे राजन्, अयं प्रयक्षीभूतसव गजः इति मत्वेव रज्ञं बन्धनविरोषं 
बिद्धतन्तुतां पद्विनीकन्दसूत्रलवं नयति प्रापयति । इतीति किम् । यत्र यस्मिन् पुरुषे 
निसर्ममदत्वं खभावेन गुरुत्वं मवति । अनु च दानगुणो मदगुणो दातृत्वं च भवति । 
स पुमान् इत्थममुना प्रकारेण रज्ुबन्धनग्रकारेण कथं आस्ते । अपि न कथमपि तिष्ठती- 

दर्थः} उस््ेक्षारुकारः ॥ 

तडन्तडितीद्यादि । हे राजन् , अ्र असिन् तव गजे कन्धरोष्यसने ग्रीवो्न- 
मने सति बन्धनं रज्जुपरश्रतिकं चुटति शतखण्डीभवति । कथम् ! तडनत्तडिति तडत- 

डायमानम् । अत्र अस्िन् गजे विक्रमारम्भिणि सति वद्धिका खलाबन्धनं गकति र॒त- 

खण्डीभवति। कथम्। खणत्खपिति खणखणायमाना । अत्र असिन् गजे कृताघह्नने कपो- 

लकण्डूविनोदनाय विदहितधषैणे सति तरुगणो भज्यते द्विखण्डीभवति । कथम् । मडन्म- 
डिति मडमडायमानम्। अचर गजेयुद्ेषिणि योद्धमनसि सति वारणः प्रतिगजः गजपतिः 
गजः पतति उपविशति । कथम् । खडत्खडिति खडखडायमानः । अतिरायालंकारः ॥ 

कथमपीलयादि । हे राजन्, अख तव गज स्थाल्लोः स्थितिशीख्ख पुरोऽग्रतः 
करिभिः यतयच्नितकन्धैरैः आरोहकबद् ग्रीवैः कथमपि महता केन स्थितं उज्जितम् । 
पुनः पश्चात् अस्िसव गजे अभिगच्छति संमुखमागच्छति सति यथायथं यथारब्धाव- 

कारौ त्वरितं पलायितम् । कथमूतैः करिभिः । अगणितवीतेः न गणितं वीतं अङ्कशक्मं 

येत्ते तथा तैः । अतिश्यालंकारः ॥ 

मद् नर्त इत्यादि 1 अत्र अस्मिन् तव गजे प्रतिगजं रान्चगजं अभिहन्तुं मार. 

यितुं संकतते प्रवृत्ते सतिं खणिरहृशः मदनङृतः कन्दपविदितो भवति संजायते । 



२ आश्वास] यश्सिरकचम्पूकाव्यम् । ५०१ 

उपरि करविकीणौः पांसवोऽस प्रकामं 
नमपि विततमागाः क्णेताखानिकेन । 

प्रतिगजपतिजैत्रानन्तरं वीररक्ष्मी- 
घृतविजयपताकाडम्बरं विभ्रतीव ॥ ६०७ ॥ 

वंशोऽतीव महानयं विरचितश्वाराः पुनर्छोचन- 
व्यापारादपि दूरतो विनिदहिताः कोऽयं प्रधावक्रमः। 

इत्थं यावदमी जनाः कृतधियस्तावत्करी भूपते 

| वीरं वीरमनेकतामवगतो गृहन्परं दस्यते ॥ ६०८ ॥ 
वीथीरीषैत एव पञ्चमजवोत्थानख सातघ्यतः 

खामित्रसय जवः कथं करिपतेः कथ्येत चिन्न यतः । 

तडिकागेला जअगड़काष्टानि ग्बृणाल्तवे पद्चिनीकन्दत्वं भजन्ति प्रप्रुबन्ति । करेणुचमेः 
हस्तिदस्तिनीवगः सीदति दुःखीभवति । उपमारंकारः ॥ 

उपरीत्यादि । इ राजन्, अख तव गजस उपरि करविकी्णौः छण्डादण्डेन 
विक्षिप्ताः पांसवो धूख्यः कणतालानिखेन कणताल्वायुना प्रकाममतिशयेन नभसि 
आकाञ्चे विततमागौः प्रतिगजपतिजे्रानन्तरं शतुगजविज्ञयानन्तरं वीरलक्ष्मीधृततवि- 
जयपताकाडम्बरं बिभ्रतीव वीरलक्षम्या वीरध्िया धता मस्तकोपर्याेपिता या विज- 
यपताका जयध्वजा तस्या आडम्बर अटोपस्तं वीरलक्ष्मीधृतविजयपताकाडम्बर 

बिभ्रतीव धरतीव । उत्ेक्षाखंकारः ॥ 

यशोऽतीवेत्यादिं । हे भूपते, यावत्कारं अमी जना लोका इत्थमसुना प्रकारेण 
कृतधियः पयांरोचयन्ति । इत्थं कथमिति चेत् अयं वः प्रधावभूमिः अतीव महान् 
गुरुतरो विरचितः छृतथाराः इन्तादिकराः पुरुषा लोचनव्यापाराद्पि डटेरगोचराद् 
अपि युनर्दूरतो विनिहिता विप्रकृष्टं स्थापिताः । कोऽयं प्रधाकक्रमो वर्तते । न कथित् 
प्रधावक्रम इयर्थः । तावत्कारं करी तव गजेन्द्रः वीरं सुभं परं केवलं गृहन् दश्यते 
सखीढुर्वन् विलोकये । कथंभूतः करी । अमेकतामवगतः। एकोऽपि सन् अनेकत्वं 
प्राप्त इयर्थः । उपमाटंकारः ॥ 

वीथीरीषत इत्यादि । हे खामिन्, अघ प्रयक्षीभूतस्य करिपतेस्तव गजेन 
जवो वेगः कथं केन प्रकारेण कथ्येत उच्येत । यतो यस्मात् कारणात् चित्रमाश्चर्यं 
वतैते । कथमूतस्यास्य करिपतेः । वीथीरशीप्म॑त एव मामस्य मस्तके एवे प्रारम्भे पन्चम- 
जवोत्थानस्य पञ्चमं जवस्य उत्थानं उत्था यस्थ स पत्चमजवोत्थानस्तख । भूतवेगोस्थि- 

तसेदलयर्थः । उक्तं च--आस्कन्दिते धौरितिके रेचिते वल्गिते एतम् इति अवानां पच्च 



५०२ काव्यमादडा | 

पाश्चायर्जवनैरपि व्यवसितं स्थातुं न पारश हयेः 

पस्थ पुरः पुरश्च चङनिर्नेतसतो धावितुम् ॥ ६०९ ॥ 
यसयाधातेन गजा जन्ति यमपिशितकवकतां कदने । 

रथमनुजवाजिनिवहः कतरोऽस्य गजस्य राजन्द्र ॥ ६१० ॥ 

राजन्नजितशोर्यशाछिनि जने वीरश्रुतिर्विश्चुता 

तामेषोऽच् परायितेऽपि कृतधीधंत्ते न तच्चोचितम् । 

दस्तीतीव निहन्ति विद्भुतमपि चासाच्चराणां गणं 
नेवं चेत्कथमत्र किक्रमभरस्तुद्गस्य शख च ॥ ३११ ॥ 

गतयः । प्रतसुडीयगमनमिद्थः । पञ्ञिकाकरस्तु- नीचेगतस्थूटोचयमध्यमो पजवा- 

पेक्षया प्वमजवोत्थानस्यः इत्युक्तवान्। कथम् । सातल्तः मध्येऽपि प्रान्तेऽपि पाधाये 

असख गजस्य पश्वास्स्थितैहैयेरशै जवनैर्वेगवद्धिरपि पार वामदक्षिणपाश्वं स्थातुं स्थिति क्तु 

न व्यवसितं न वेष्टितम् । पाश्वसेः वामदक्षिणपश्वयैयेः जवनैरपि पुरोऽग्रतः स्थातु 

न व्यवसितम् । पुनश्च चलितैरभरतो धावितैरितसततो धावितुं शीघ्रं गन्तुं न व्यवति 

तम् । दीपकातिरायाटेकारः ॥ 

यस्थाघातेनेव्यादि । हे रजेन्ध, यख तव गजेन्द्र कदने संग्रामे आघातेन 
निष्ररश्रहारेण गजाः शच्चकरिणो यमपिरितकवर्तां व्रजन्ति यमसख मासम्रा्ततवं प्रा्ु- 

वन्ति, तहिं रथमनुजवानिनिवहः अख तव गजस कतरः कियन्मात्रो वतेते । रथाश्च 

मनुजाश्व वाजिनश्च तुरङ्गास्तषां निवहः समूहः कतरः । न कियन्मात्र इयर्थः । उपमा 

्षपारेकारः ॥ 

राजन्नित्यादि । हे राजन् हे य्ोधरमहाराज, ऊ्जित्ञौयैशाकिनि जने ऊभितम् 
अप्रतिषतव्यापारं यत् शौ ऊभजितशौर्यं तेन चालते शोभते इयेवशीकः ऊर्जितरौय- 

शाटी । शालश्च रो भायाम्? इति घातोः प्रयोगात् पदमिदम् । ईटग्विधे.जने मनुष्ये वीरश्रु- 

तिवींरः इति नाम विश्रुता वियाता वतेते। तां वीरशरुतिं एष (नागः) हस्ती अयं (नागः) 

हस्ती अद इदानीं पलायितेऽपि कृतधीर्विचक्षणः न धत्ते न धरत्ति तच्च उचितं योग्यम्। 
असुचितमप्युचितमिदयर्थः । उक्त च--मीरुः परायमानोऽपि नान्वछ्यौ बलीयसा । 
कदाचिच्छरतामेति मरणे कृतनिश्चयः ॥° अयं (नागः) हस्ती अतीव अतिशयेन त्रासात् 
भयात् विद्तमपि पसायितमपि चराणां गणं प्रतिचारकानां समूहं निहन्ति विध्वं- 
सयति । चेदि एवं न वर्तते तहिं अत्र अस्मिन् गजे कथं केन प्रकारेण विक्रमभरः 

१, अत्रातिरुब्दसयाकारस लोपं विचायं ृस्तीतीवः इति पदोपादानं प्रन्थकतुः 

प्रमादः नागोऽतीव इति वाच्यश्च. 



३ आश्वासः] यरसिरुकचम्पूकाव्यम् | ९०३ 

असिन्महीपार गजे सदाने जगत्यभूत्कस न दानभावः । 
क्षितिः सदानाथिजनः सदानस्तवारिवगशथ यतः सदानः ॥ ६१२ ॥ 

रातमख दहन कार गुह वरुण समीरण धनद चन्द्रमः 

प्रथितेकेककुम्भिविमदास्तदिभानवत प्रयलतः । 
इद्युषदेष्टुकाम इव दस्तमुदञ्चति वियति वारणो 

नो चेदिमविहीनरचना भवतां मविता पताकिनी ॥ ६१६ ॥ 

दूरादुष्टिपथं गते विगता ईंसावीकाञ्चिका 
स्पशचोत्ङनिनीदलांडयकमगादस्याः सरस्याः पुनः । 

शक्तिसंपदः । विज्ञायत इति शेषः! कथंभूतस्य । तुङ्गख उत्रतद्य शरस सुभय्छय च न 
कथमपि विन्नायत इद्यर्थः । व्यतिरेकाक्षेपालकारः ॥ 

अस्मिन्निल्यादि । हे महीपाल, असन् भ्र्क्षीभूते गजे तव हस्तिनि सदाने 
मदवति सति जगति संसारे कख पुरुषस्य दानभावः दानत्वं नाभूत्। अपि तु सवैस्यापि 
दानभावो बेभूत्र । कुत्र दानभावो बभूव । क्षितिः सदाना अभूत् सक्षरणा बभूव । 
देङ् त्रङ् पालने इति धातोः प्रयोगात् । अथिजनो याचकलोकः सदानः सधनो बभूव । 

यतः तव भवतो अरिवभैः सदानः सखण्डनो अभूद्रमूव । समुच्चय ङ्केषा्टकारः ॥ 

दातमखेदयादि । हे राजन्, वारणस्तव गजो वियति आकाशे दृस्तं चुण्डादण्डं उद- 
श्रति उर्क्षिपति । कथंभूतो वारणः । इदयसुना प्रकारेण उपदेष्टुकाम इव उपदेशथितुमनां 

इव । इतीति किम् । हे रातमख हे इन्द, हे दहनदहैञ्भरे, हे कालहे यम, हे गृह 
हे भेत्रे %, हे वरुण हे पारिन्, हे समीरण हे वायो, हे धनद हे मवुष्यधर्मन्, हे 
चन्द्रमः हे रोहिणौपते, यूयं सर्वेऽपि प्रथितैकेककुम्भिविभवाः प्रथितो विख्यात एकेकः 

एक एक एव कुम्भीभिः गजैः विभवो धनं येषां ते प्रथितेकेकङुम्मिविभवा यूयं व- 
तन्ते । तत्तसात् कारणात् इभान् निजनिजगजान् प्रयन्नतः सावधानतया अवत 
रक्षत । यूयं नो चेत् यदि न रक्षयिष्यथो यूयं तिं भवतां युष्माकं पताकिनी सेना 
इभविद्टीनरचना गजरहितम्रयत्ना भविता भविष्यति । उस्मक्षाठंकारः ॥ 

दुरादित्यादि । है खमग श्रवणादशनाद्वा सर्वेषां लोत्पादक, गजपतौ तव 
गजेन्द्रे असाः सरस्याः महासरोवरस्य दृग्नत् विप्रकषीत् इृ्िपथं लोचनमागे गते प्रापने 
सति दंसावलीकाञ्चिका हंसश्रेणीरसना विगलिता अधः पतिता । स्पशेत् शुण्डाद-डेन 

छुपिच्छियायां पडृज्जिनीदलंश्ुकै पर्चिनी पवसे अगात् गदितम् 1 पुनः पशात गज्नपतौ 



९०५४ ` कान्यमाल | 

नामि प्राप्तवति व्वयीव सुभग प्रोढाङ्गनाविभ्मं 
सोत्कम्पा न करोति कं गजपतौ सा ोखवीचीमुजा ॥६१४॥ 

विनिकीणैकमलमाल्या पर्यस्ततरङ्गछुन्तरा सरसी । 
राजति गजपतिसुक्ता दचिरभुक्ता पुरन्धीव ॥ ६१९ ॥ 
यदहसुपलोभ्य पूर बद्धसेनैव नाथ पयौप्म् । 
इति सवेत्रा्ङ्की गु्मानपि दूरतस््यजति ॥ ६१६ ॥ 
्रसयुज्ीवितयेव देव धरणीदेव्या विनिश्वस्यते 

मोगीन्द्रः छथभूः श्रमं विनयते छृच्छदिवापेतवान् । 

नामि प्राप्ठवति मध्यप्रदेश गतवति सति सोत्कम्पा सरसी कं प्रोढाङ्गनाविंभ्रमं न करोति । 
अपि तु सवं नवयौवनच्रीलोभाविलासं करोतीलय्थः। कथंभूता सरसी । रोख्वीचीमुजा 
चल्टहरी बाहुलतिका । गजपतौ कथमूते । त्वयीव मवतीव । यथा त्वयि प्रौढाङ्गनाया 
दूरात् द्िपथं गते सति काच्चिका विगलति, स्पशत् अधोवचं गच्छति । नामि प्राप्तवति 
सोत्कम्पा सति कं विभ्रमं न करोति । अपि तु विभ्रमति भक्षेपे करोत्येव । कथंभूता 
सा । लोलवीचीभुजा चपलबाहुका । सूपकोपमाक्षेपालंकारः । संकर इयर्थः ॥ 

विनिकीणैकममास्येलयादिं । हे राजन्, सरसी महत्सरः गजपतिभुक्ता रा- 
जति रोभते । कथंभूता सरसी । विनिकीर्णैकमल्मात्या विनिकीणानि विक्षिप्तानि कम- 
लमाल्यानि कमल्पुष्पाणि यसाः सा तथोक्ता । पुनः कथंभूता । प्रथस्ततरङ्गकुन्तला पयस्ता 

मुक्ताः तरङ्गाः कल्ठोलसत एव कुन्तसः केशा यस्याः सा तथोक्ता । पुनः कथभूता । पुर- 
न्धीव । कथंभूता पुरन्ध्रीः । बदचिरथुक्ता तया भवता अचिरभुक्ता तत्कालभुक्ता । 
यथा त्वद्चिरभुक्ता पुरन्ध्रीः विनिकीणैमात्या भवति । पय॑स्तङुन्तला वि्षिप्तकेरा च 

भवति । उपमाठेकारः ॥ | 
यदहमिद्यादि । हे नाथ, इयमुना प्रकारेण रईदशामिप्रयेण सूर्वत्राश्खी सर्वत्र 

संदेहवान् अयं हस्ती गुल्मानपि व्रक्षानपि दूरतो विप्रकृष्टतः सजति सुवति । इतीति 
किम् । हे नाथ, यत् अहं उपलोभ्य हस्िनीलोभं दशैयित्वा पूर्वै द्वारप्रवैशकाले 

बद्धो नियन्नितः तेनैव पयं तेनेव बन्धनेन पर्याप्तं परिपूरणम् । हिद्छरंकारः ॥ 

भत्यु्ीवितयेत्यादि । दे राजन्, यदा यसिन् कले ते तव स्तम्बेरमो 
गजः अपास्तसंगरभरः परिदयक्तसम्रामभारः सन् स्तम्भं आलनसतम्मभं प्राप्तः आयतः । 

हे देव, तदा काले धरणीदेव्या भूमिदेवतया विनिश्वखते निश्वासो गृह्यते । कथंभूतया 
धरणिदेव्या । प्रत्युज्जीवितया इव पुनरपि जीधितया इव । हे देव, भोगीन्द्रः रोषनागः 

थमः शिथिलमूमिः सन् श्रमं खेदं विनयते विनाशयति । प्ूज्योक्ष्येपनापमयन- 
्ञानश्तिविगणनव्ययेषु णीत्र' इलयधिकारे “कटैस्थःव्यूर्तकर्मकश्च' इत्यनेन सूत्रेण उभ- 



९ आश्वासः] यश्चसिरकचम्पूकाव्यम् । ५०९ 

वायुरबस्धनतो विभुक्तं इव च खरं दिशः सर्पति 
प्राप्तसतम्भमपास्तसंगरभरः सम्बेरमस्ते यदा ॥ ६१७ ॥ 

दइयमत्रादभुतकारिणि मदयपुरुषे नैव वणेना वितथा । 
वितथस्तु परं नियमो बुधोक्तजववर्परीक्षायाः ॥ ६१८ ॥ 

इति पठता गजोपजीविरोकेनानन्दितचेताः प्रमिच्रकरिकेटीरदशैम् । 
कदाचितमैन्ययोगासूर्वमेव यगुपिशोमां च वक्र प्रहारसौषठवं च या 

करोति कुञ्लरेद्राणां कर्पना सा प्रदास्यते इति विहितकस्पनाविपिः 
आरूढे त्वयि देव मां गनपति शौण्डीरचूडामणे 

का सा कुञ्जरमण्डली मम पुरो या संमुखीना भवेत् । 

यपद्यपि "णीच्रः धातुरुवादित्वात् । कथंभूतो भोगीन््रः । इच्छत् कष्टात् अपेतवानिव 
यक्त इव । हे राजन्, वायुः मारुतः सखैरं यथेष्टं दिशो हरितः सपति प्र्रति । 
कथंभूतो वायुः । बन्धनतो विमुक्त इव बन्धनात् परिद्यक्त इव । उलेक्षालंकारः ॥ 

इयमिद्यादि । हे राजन्, अत्र अस्मिन् मदपुरषे पूर्वोक्तलक्षणप्राये गजे इयं व- 
णेना वितथा असल्या नैव वतैते ! कथेभूते गजे मदपुरुषे । अद्धतकारिणि आध्वयौसपा। 
दके) यदि इयं व्णैना वितथा न वर्तते तहिं किं वित्थं किमपि अपरं सदयं वर्तते, 
परे निश्चयेन बुधोक्तजवबरूपरीक्षायाः बुवेरविद्रद्धिरुक्ता गलयागमे प्रतिपादिता या 
जवबर्योः वेगदक्योः परीक्षा विचारणा बुधोक्तजववर्परीक्षा तस्या नियमो नि- 
णयः निश्चयः निधीरः स तु वितथः! सदय इयर्थः । अतिद्यारकारः ॥ 

कदाचित् करििधिदवसरे भैन्ययोगात् पूर्वमेव सेनायाः दिग्िजियकरणे योगात् 
ग्रथममेव करिणां कोश्ायोपणं कल्पानां लोहादीनां दन्तवेष्टनादिकं अकरवं अहं चकार । 
कथंभूतोऽदम् । इद्यमुना प्रकारेण विहितकल्पनाविधिः विहितः कृतो गजानां कल्पना- 
विधिः दन्तजटनाद्छिविधाने येन स विहितकल्पनाविधिः । इतीति किम् । सा कल्पनां 

रासते शध्यते । सा का। या कुञ्चरेन्द्राणां गुप्तिरोभां करोति। कख युक्चिशोभाम्। 
वक्रख दन्तरक्षादिसोभाम्) न केवल युर्िशोभाम् , प्रहारेण दन्तपातेन दुगादिपातनप- 
रीक्षां सोष्ठवं ददग्रंहारादिकं चया कल्पना करोति सा कल्पना प्रशस्ते । पुनः कथंभू- 
तोऽ्टम् । तेन गजोपजीविना गरदीता खीकृता प्रस्ादपरम्परा हषेदानत्रेणीयेस्मात् स॒ 
गरदीतप्रसादपरम्परः। कथंभूतेन तेन । इति च अधीयानेन ईद पठता } इतीति किम् । 

आरूढेत्यादि । हे देव, हे शोण्डीरचूडामणे हे सभटश्चिरोरत्न, करी ठव गजेन्द्र 

इति ईटरो चिन्तनपरः विचारतत्पर इव वारदवारं पुनः पुनः नेतरे दरे लोचने पिधत्ते 
सम्पति । इतीति किम् । हे शौण्डीर चृूडामणे, त्वयि मवति मातं गजपत्तिमारूढे सत्ति 

९६ 



५०१६ काव्यमाला । 

तद्पयाप्तमनेन कोरविधिना मारमं कुवैता 
बारवारमितीव चिन्तनपरो नेत्रे पिधत्ते करी ॥ ६१९. ॥ 

इति चाधीयानेन तेन गृहीतप्रसादपरम्परः करिणां कोरारोपणमकरवम् । 
येषां गनोत्तमाङ्गानि बलानि न महीभुजाम् । 
उत्तमाङ्गविहीनानि तानि तेषां रणाङ्गणे ॥ ६२० ॥ 

कदाचित् 

आरोहणं कृतवति घखति सा जगत्प्रसिद्धा इुज्ञरमण्डटी गजघटा का किंयन्मात्रा । न 

कापीदयर्थः। साका। या कुज्ञरमण्डडी मम पुरः ममाग्रतः संमुखीना संमयुखीभवेत् 
संजायेत् । ततससात् कारणात् अनेन प्रयक्षीमूतेन कोशबिधिना दन्तजय्नादिविधा- 
नेन पर्याप्तं परिपणम् । कथंभूतेन कोशविधिना । भारञ्मं भारखेदं कुर्वता । आक्षे. 

पाठंकारः ॥ 

येषामिदयादि 1 येषां महीभुजां महीपालानां बलानि सैन्यानि वर्तन्ते । कथमु. 
तानि बलानि । गजोत्तमाङ्गानि गजा एव॒ उत्तमाङ्गमुक्छृष्टमङ्गं चतुरद्गसेन्यं मध्ये एषां 
तानि । तेषां महीभुजां रणाङ्गणे तानि बलानि उत्तमाङ्गविहीनानि भवन्ति मस्तकरदहि- 
तानि भवन्ति } शषालंकारः ॥ 

कदाचित् किश्चिदवसरे प्रवसा्नं समाचरत भोजनं अहं आचरितवान् । कथ- 
मूतं अ्रययवसानम्. । इयमुना प्रकारेण सज्जनभिषजः सजननामवेयात् प्रसूतसूक्ताभर- 
तपुनरुक्तोपर्दशदशनं प्रसूतानि उत्पन्नानि यानि सूक्ताग्रतानि सुभाषितपीयूषाणि तैः 
पुनरुक्त द्विगुणीकृतं उपदशानां चर्वेणानां दशान भक्षणं यत्र प्रयवसाने तत्तथोक्तम् । 
उक्तं च-अवदेशस्तु भक्षणं खरविद् (2) समभ्यवहायं चर्वणसुपरदंशशच ।' कथंभूतात् 

स॒ज्जनभिषजः । वैयविद्याविखासापरनामभाजः व्ैयवियाविलस इति ईदृशं अपरं 
द्वितीयं नाम अभिधानं भजते सेवते स तथा तस्मात् । पुनः कथभूतात् । रसानां 
मधुराम्खकटतिक्तकप्रायल्वणानां षड्सानां युद्ध संसम॑भेदेन । मेद दैब्दः प्रलेकमभिसं- 
बध्यते। तेनायमर्थः--्ुद्धभेदेन संसगंभेदेन च तरिषष्टिव्यज्जनोपदेदभाजः ्रिषष्टि व्यज्ञ- 
नानि येषां तेषामुपदेरं भजते । तथाहि--मघुराम्ेन, कटुना तिक्तेन, कटुकेन च, 
कषायेण प्रथक् सह तिक्तस्वु कटुना सार्धं कषायेण प्रथकू। तथा कटुक कषयेन सिद्ध- 
योगा इति स्मरताः। अखायमर्थः--मधुराम्लम् , मधुरखवणम् , मध्ुरतिक्तम् , मधुरकटु- 

कम् , मघुरकषायम् , आम्ख्लवणम् , आम्लतिक्तम्, आम्लक्ङ्कम्, आम्लकषायम्, 

ल्वेणतिक्तम् , कवणकटुकम् , लवणकषायम् , तिक्तकट्कम्, तिक्त कषायम्, कटुकक 

पायम्, एवं पञ्चदश । मधघुराम्टल्वणम्, मघुराम्खतिक्तम् , मधुराम्ट्कदटुकम् , मधुराम्ल 

कषायम् , मघुरल्वणातित्तम् , मघुरल्वणक्टकम्; मधुरलवणकषायम्, मघुरतिक्तकंट- 



९ आश्वासः] यरासिरुकचम्पूकाव्यम् । ९०७ 

अधिगतदुखनिद्रः युप्रसन्रेन्दियात्मा 
पुर्धुनटरब्त्तिभुक्तपक्तिं दधानः। 

श्रमभरपरिखिन्नः सेहस्मदिताङ्गः 
सवनगरृहसुपेयाद्भुपतिमंज्नाय ॥ ६९१ ॥ 

स्थास्यां यथानावरणाननायामघद्वितायां च न पराधुपाकः | 
अनाप्तनिद्रखय तथा नरेन्द्र व्यायामदहीनसय च नान्नपाकः ॥ ३२२ ॥ 

कम् , मघुरतिक्तकपषायम्, मधुरकटुककषायम्, एवं दश्च । आम्लल्वणतिक्तम्, आम्ल. 
ल्वणकटुकम् , आम्कलवणकषायम् , आम्लति क्तकटकम् , आम्लतिक्तकषायम् , आम्लक- 

इुककषायम्, एवं षर् । लवणतिक्त कटुकम्, ख्वेणतिक्त कषायम् , क्वणकटुककषायम् , 

एवं चयः । तिक्तङ्वणकषायम् , एकः । मधुराम्टलवणतिक्तम् , मधुराम्टल्वणकटुकम् , 

मधुराम्डल्वणकषायम् , मधुरल्वणतिककषायम् , मधुरल्वणकटुककषायम् , मधुरतिक्त- 
कटुककषायम् , मघुराम्कतिक्तकटकम्, मधुराम्ट्तिक्तकषायम्, मधुराम्ख्लवणकटक- 

कषायम् , मधुरल्वणतिक्तकट्कम् , एवे दरा । आम्डलवणतिक्त कटुकम् , आम्छल्वण- 

तिक्तकषायम् , आम्कल्वणकटुककषायम्, आम्कतिक्तकटककषायम् ; क्वणतिक्तकटु- 
ककषायम्, एवं पच्च । आम्लल्वणतिक्तकटुककषायम्, मधुरतिक्तर्वणकषायम् , 
मधुराम्लतिक्तकटुकषायम् , मघुराम्डतिक्तकटुककषायम् , मधुराम्डलख्वणतिक्तकषायम्, 

एवं पच्च । मधुराम्टलवणतिक्तकटकम् , एवं एकः । मधुराम्ड्टवणतिक्तकटुककषायम् , 
एवं षट् । एवं त्रिषष्टि्यज्जन मेदः । इतीति किम् । 

अधिगतसुखनिद्र इत्यादि । भूपती राजा सवनम ललानमन्दिरं मजनाय 
उपेयाद्रच्छेत् । भूपतिः कथंभूतः । अधिगतघ्खनिद्रः अधिगता प्राप्ता सखनिद्रा येन 
स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । सुप्रसन्नेन्ियात्मा सुप्रसन्नानि अकटडषितानि इन्धियाणि 

स्परौनरसनघ्राणचक्चुःश्रोत्राणि आत्मा च मनो यस स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । सु. 
घुजटरढत्तिः सुं अतिशयेन रघ्वी अगुवीं जटठरखोद्रस्य इत्तिमोजनं यख स त- 
थोक्तः । भूपतिः विं* कुर्वाणः । भुक्तपक्तिः दधानः भुक्तस्य भोजनस पक्ति पचनतां 
दधानः कुव णः । अपरं कथेभूतः । श्रमभरपरिखिन्नः भ्रमभरेण घलुरविद्याश्चवाहनादिना 
परि समन्तात् खिन्नः श्रान्तः । पुनः कथ॑मूतः । सेदसंमदिताङ्गः सहेन जातीपच्चकमु- 
्बन्धनादिपुष्पाक्मसितेन तैलेन धृतेन वा सम्यक्श्रकरेण संमदिताङ्गः अभ्यक्तशरीरः । 
जादयलकारः ॥ 

स्थास्यामित्यादि । दे नरेन्द्र, यथा येन प्रकारेण अनावरणाननायां अपिधान- 
रहितमुखायां अघद्धितायां च दन्यो अचालिताच्ायां च स्थाल्यां उखायां साधुपाको 

न भवति, तथा तेन प्रक्रारेण अनाप्तनिद्रस ° अप्राप्रखापस व्यायामदहीनसख च श्रम- 
हीनस्य च अन्नपाको न भवति । ट्यन्तालंकारः ॥ 



५०८ काव्यमालछ । 

अभ्यङ्गः श्रमवातहा बककरः कायस्य दाव्यौवहः 
स्थादुद्धतेनमङ्गकान्तिकरणं मेदःकफारस्यजित् । 

आयुष्यं हृदयप्रसादि वपुषः कण्ट्ञ्कमच्छेदि च 
सानं देव यथाङसेवितमिदं रीतेरशीतै्केः ॥ १२६ ॥ 
श्रमघमीपेदेहानामाकुङेन्दियचेतसाम् 
तव देव द्विषां सन्तु सानपानादनक्रियाः ॥ ६२४ ॥ 

खयं विरतघमा्ुर्निदराविद्राणितश्रमः | 
रीतोपचारतृद्रखेदादधवेत्पत्सख्वत्सरः ॥ ३२९ ॥ 

अभ्यङ्क इत्यादि । हे राजन्, अभ्द्गसैलमर्दनं श्रमवातदहा श्रमं खेदं वातं हन्ति 
निराकरोति श्रमवातदहा । पुतः कथंभूतः । कायस्य बल्करः । पुनः कथंभूतः । कायस 
देव्य(दाव्या)वहः रिथिख्चनिवारकः । हे देव, उद्रतनं ्लानीयचूणेन विरेधनं अङ्गका- 
न्तिकरणं खात् 1 कथंभूतं उद्र्तनम् । मेदःकफार्खयनित् मेदश्च वपा चसाश्द्धे मासं 

ह इति पाठतः, कफश शष्पा, आरुखं च अनुमः, मेदकफारुस्यानि तानि जयत्ति 

निराकरोति इति मेदःकफारस्जित् । हे देव, स्नानं आयुष्यं आयुषे हितं आयुष्यम् । 
पुनः कथंभूतम् । हृदय प्रसादिं मनसः प्रसन्नरताजनकं कट्षितनिवारणम्। पुनः कथंभूतम् । 

वपुषः शरीरस कण्डुह्ठमच्छेदि कण्डू खजैः, मश्च ग्लानिः, तौ छेद्यतीति कण्डू- 
छमच्छेदि । पुनः कथंभूतम् । शीतैरशीतैजंसैर्यथातसेवितं उष्णकरे सीतेर्जरेः स्नानं 
सेव्यते, रीतकाङे वषीसु च उणष्णेर्जैः सेन्यते । समुचयारंकारः ॥ 

श्रमधर्मत्यादि । हे देव, तव द्विषां मवतः शत्रूणां ज्ञानपानादनक्रियाः सन्तु । 
क्रियाशब्दः प्रयेकमभिसंबध्यते । स्लानक्रिया च पानक्रिया च अदनक्रिया च ज्ञानपा- 

नादनक्रियाः भवन्तु } कथेमूतानां तव द्विषाम् । श्रमघमौते देहानां श्रमेण खेदेन धर्मणा 
उष्णेन आतैः पीडितो देहः शरीरं येषां ते धमषमौतैदेहास्तेषाम्। पुनः कथंभूतानाम् | 
ञआङ्करेन्दियचेतसाम् आकुलानि विहृटीभूतानि इन्दियाणि चेतश्च मनो येषां ते 
जाकुरेन्दियचेतसस्तेषाम् । देत्वलंकारः ॥ 

स्वयमित्यादि । भवेत् संजायेत । कोऽसौ । पत्सल्वत्सलः मोजनक्नेहलः । कर्थ- 
भूतः । खयंविरतघर्माम्बुव्यजनादिना आस्फेरितप्रखेदजलः । पुनः कथंभूतः । निद्रा- 
विद्राणितश्रमः निद्रया प्रीया तिद्राणितो विनारितः श्रमः खेदेयेन स तथा। 
स कस्मात् परल्छख्वत्सखे भवेत् । सीनोपचारतृट्ख्दात् । द्राक्षादरीतक्ीञमलपान- 
कार्दिना विनाशिततृष्णाच्छेदात् । च तु पानीयपानादिदयर्थः । जायलंकारः ॥ 



३ आश्वासः]  यरस्िककचम्पूकाव्यम् । ९०९ 

हन्मान्यमागातपितोऽ्बुसेवी श्रान्तः कृतास्ञो वमनज्वराईः 
मगन्दरी स्यन्दविवन्धकारे गुर्मी जिहद्युधिंहितारानश्च ॥ ३२१९ ॥ 

सानं विधाय विधिवलछरृतदेवकार्यः 
संतपितातिथिजनः सुमनाः सुवेषः । 

आतैवृतो रहसि भोजनङ्कततथा स्या- 
त्सायं यथा भवति मुक्तिकरोऽयिराषः ॥ ३२७ ॥ 

नारायणो निचि तिमिः पुनरस्तकाले 
मध्ये दिनस्य धिषणश्चरकः प्रमति । 

भुक्ति जगाद नृपते मम चेष सर्ग 
सस्या; स एव समयः क्षुधितो यदैव ॥ ६२८ ॥ 

योऽश्ध्य॑होकभावेन कुयादाकण्ठमोजनम् । 
युान्व्यालनिव व्याधीन्सोऽनथौय प्रबोधयेत् ॥ ६२९. ॥ 

दग्मान्यभागिलादि । आतपितो धर्मपीडित आगतस्तथा सति यदम्बु सेवते 
जलं पिबति तहिं टगमान्यभाक् मन्ददश्टिभवति । श्रान्तः मागेभ्रान्तः आगतः सन् 
कृताशो यदि भोजनं करोति तदा वसनज्वराहंः तस्य भोजनानन्तरं वमनं भवति 
ज्वरश्वोत्पद्यते । खन्द्विबन्धकषे प्रस्ाववाधास्हितो यदि भोजनं करोति तदा भग- 
न्दरी भगन्द्ररोगक्तस्य भवति । यः पुमान् जिहत्सुः हदनबाधासरितः सन् विहिता- 
दानो भोजनं करोति स गुल्मी तख गुल्मानि उत्पयन्ते ¦ जायञछंकारः ॥ 

स्रानमिदयादि । जञानं विधाय विधिवत् चाखोक्तप्रकारेण कृतदेवकार्यः ज्नापना- 
चौदिविधि कृत्वा संतर्पितातिथिजनः संभ्रीणितयाच्रलोकः, खमनाः अकट्षितचित्तः, 
सुवेषः रुचिराकल्पसंयुक्तः, आशतदैतः दितअनेयैवादिभिः संवेशितो रहसि एकान्ते 

मोजनचरृत् पुमान् मोजन करोति स पुमान् तथा खात् तादशो भवति । ताश्यः 
कीटशे भवति ^ सायं संध्यायां सूयासमनवेलायां युक्तिकरोऽभिलाष्रे भोजनेच्छा 
यथा भवति । जादयर्कारः ॥ 

चायायण इद्यादि । हे नृपते, चारायणो नाम वैयः निरि राघ्रौ भुक्ति भोजने 
जगाद उक्तवान् । तिमिनीम वैवः पुनः अस्तकाटे संध्यासमये भुक्ति जगाद । धिषणो 

वदस्पतिनीम वैदः दिनख मध्ये मध्याहे भुक्ति जगाद । चरको नाम वैयः प्रभाते 
भुक्ति जगाद । मम एष सगां वर्तते । एष कः । तसया भक्तेः सं एव समयः सख 
एवावसरः । स कः । यदैव यस्मिन्नेव काटे धिते भवति तदैव भोजनं कुयीदिदयर्थः । 
दीपकालकारः ॥ ४ 

योऽश्चुध्यक्निल्ादि । यः एुमान् अश्चध्यन् बुरुक्षारहितः सन्. लोलभावेन भो. 



९१० काव्यमाख । 

अन्ये त्वेवमाहुः-- 
यः कोकवदिवाकामः सं नक्तं मोक्ुमरति । 
स भोक्ता वासरे यश्च रात्रौ रन्ता चकोरवत् ॥ ६३० ॥ 

परे तेवमाहुः-- 
ह्तामिपद्मसंकोचश्वण्डरोचरपायतः | 
अतो नक्तं न भोक्तव्यं वेयवि्याविदां वैरैः ॥ ६६१ ॥ 
देवाची भोजनं निद्रामाकाश्े न प्रक्पयेत् । 
नान्धकारे न संध्यायां नाविताने निकेतने ॥ १६२ ॥ 
सहभोजिषु ोकेषु पुरैव परिवेषयेत् । 
भुज्ञानखयान्यथा पूवे तदृषटिविषरसंकरमः ॥ ६१६ ॥ 

जनलम्पटत्वेन आकण्ठं भोजनं कुयौत् परिपूथ भुङ्के स पुमान् व्याधीन् रोगान् अन- 
थाय दुःखनिपित्तं प्रबोधयेत् जागरयति । कर्थभूतान् व्याधीन् । सुप्तान् व्याानिव 

निद्रां प्राप्तान् सपौनिव । उपमारंकारः ॥ 

अन्ये त्वेवमाहुः अन्ये वैयास्तु एवमाहूव्ैवन्ति । एवं कथमिति चेत्--य इत्यादि । 
यः पुमान् कोकवत् चक्रवाकवत् दिवाकामः दिने येनं कयेत्ति ख पुमान् नक्तं रात्रौ 
भोक्त महति भोजनं कठं योग्यो भवति । स पुमान् वाघरे दिव्ते भोक्ता भोजनं 

करोति । स॒ कः। यः पुमान् रात्रौ रन्ता मेधुनकारकः । किंवत् । चकोरवत् जीवजी- 
वपक्षिवत् । उपमालकारः ॥ 

परे व्वेवमाहुः । एवं कथमिति चेत--हन्नमीलयादि । हत्पद्यं च नाभिपश्ं च 
हन्नासिपन्चे तयोः संकोचो भवति युङुलख्त्वं खात् । कस्मात् । चण्डरोचेरपायत 
चण्डरोचिषः श्रीसूयंख अपायतोऽस्तमनात् । अत एतस्मात् कारणात् नक्तं रात्रौन 

भोक्तव्यं न भोजनीयम् । कैः । वेदवि्याविदां वरः । उत्तमवेचेरिदर्थः । रूपकाठंकारः ॥ 

देवार्चामिद्यादि । देवाची देवपूजनं भोजनं भुक्ति निद्रां खापं एतानि त्रीणि 
कमीणि आकाशे अभावकाशे न प्रकल्पयेत् । तथा अन्धकारे न प्रकल्पयेत् । तथा 
संध्यायां न प्रकत्पयेत् । तथा अदितानं चन्द्रौपकरहिते निकेतने गृहे न प्रक्पयेत् । 
दीपकारुकछारः ॥ 

सहभोजिष्वित्यादि । सहभोजिषएु खोकेषु ये सदैव भोजनं कुर्वन्ति तेभ्यः 
पुरेव पूर्वमेव परिवेषयेत् भोजनं मोचयेत् । ̂ अन्यथा पूवं भुज्ञनख दष्टिविषसंक्रमः 
तेषां टृधिविषं संक्रामति । रूपकार्कारः ॥ 



६ आश्वासः] यरसिरुकचम्पूकाव्यम् । ५११ 

भुक्तो स्वापे मरोत्सर्गे यः संबाधसमाकुरः । 
निःशङ्खात्ययात्तख के के न स्युमहामयाः ॥ ६६४ ॥ 

फेकासुक्पतिकूकः कूरमनाः सामयः क्षुधाक्रान्तः । 
न स्यात्मीपवतीं भोजनकाङे विनिन्यश्च ॥ ६६५९ ॥ 

विवणांखिच्रविद्किन्नविगन्धिविरसस्थितिः। 
अतिजीणमसात्म्यं च नायादन्नं न चाविलम् ॥ ६६६ ॥ 
हितं परिमितं पक नेत्रनासारसाप्रियम् । 
परीक्षितं च भुञ्जीत न दुतं न पिर्स्वितम् ॥ ६६७ ॥ 
ध्वाङ्कुः खराचििकरुरुतेऽत्र पिकालमजश्च 

वभ्रुः रिखण्डितनयश्च भवेसहृष्टः । 

भुक्तावित्यादि । यः पुमान् युक्तौ भोजने खपे निद्रायां मलेोत्सर्मे विडधसजेने 
संबाधसमाकुलो भवति बाधावान् भवति तख पुरुषस के के महामयाः रोगा न स्युर्न 
भवन्ति । अपितु स्वे महामयाः स्फुरन्तीदयर्थः । कसात् । निःरङ्कखालययात् 
निःरङ्क्वाभावात् । आक्षेपाटंकारः ॥ 

फेखाभुगिल्यादि । भोजनकाले फेरायुक् उच्छिष्टमोजी पुमान्. समीपवतीं निकट- 
वर्ती न स्यात्। तथा प्रतिकूलः रान्रुः समीपवतीं न खात् । तथा क्ूरमना हिंसकः पुमान् 

भोजनकाले समीपवतीं न सात् । तथा सामयो रुग्णः पुरुषः न खात् । तथा क्वुधाकान्तेः 

बुभुक्षापीडितो न स्यात्। तथा विनिन्यश्च निन्दनीयः पुमान्न खात्। दीपकारंकारः ॥ 

विवर्ण॑त्यादि । अन्नं न अवात् न भुज्ञीत । कथंभूतमचम् । विवणीखिन्नविञ्धि्- 

विगन्धिविरसस्थितिः विवणे च महिनम्, अखिन्नं च अनिष्पच्नम् , विद्धिन्नं च, विगन्धि 
च विङूपकगन्धसहितम्, विरसं च खादरहितम्, ददशानां दोषाणां स्थितिः स्थानं 

यस्मिन्ननने तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । अतिजीणे भूमिनिष्कासितं विद्धं वा असात्म्यं 
च अहितं आविलमष्चुद्धम् । कियाक्षेपारंकारः ॥ 

हितामिव्यादि ! अत्तमिति पूर्वोक्तमेव ग्राह्यम् , अन्नं भुञ्जीत अश्चीयात्। कीदशं अश्ची- 
यात्। हितं परिणीमपथ्यम् , परिमितमनाकदीनम्, पक्र अधिपक्रम् . नेत्रनासारघाप्रियनेत्र 
च लोचने नासा च प्रणिद्धियं रसा जिह तासां प्रियं वछमम्, परीक्षितं च विषरहितं 
तथानभुज्ञीतनाश्चीयात् द्रत शीघ्रम् तत्कालोत्कीणैमिदयर्थः। विलम्बितं अतिशीतं मो- 
जनमध्ये कारक्षेपं कृत्वा न भुज्गीत। सुज्ञान एव पूण कु्यीदि दर्थः । क्रियादीपकालंकारः॥ 

परीक्षितमिलर्थपदख अथं दिस्तारयति--ध्वाह् इत्यादि । विषदनात् विषाव- 
लोकनात् ध्वाहुः काकः खरान् राब्दान् विकुरुते विकृतान् राब्दान् करोति । “यः श- 



९१२ काव्यमाला । 

कोचः प्रमायति विरोति च ताम्रचूड 
दर्द शुकः प्रतनुते हदते कपिश्च ॥ ३३८ ॥ 

विरज्येते चकोरस लोचने विषद्दौनात् । 
गतो स्वरति हंसोऽपि रीयन्तेऽत्ने न सक्षिकाः ॥ ३३९. ॥ 

यथा कवणसंपकासस्फुटं स्फुटति पावकः 

विषद्ष्या्संपकोत्तथा वसुमतीपते ॥ ६४० ॥ 
पुनरुष्णीक्ृतं याज्यं सवै धान्यं विरूढकम् । 
दश्चराच्ोषिते ना्याकंसे च निहितं घृतम् ॥ ३४१ ॥ 

दधितक्राम्यां केदलं क्षीरं ख्वणेन च शकुङिः कलिना । 
गुडपिप्यलिमधुमरिचिः साध सेव्या न काकमाची च ॥ ३४२ ॥ 
भुञ्जीत माषरसूपं मूरखकसहितं न जातु हितकामः । 
दधिवत्सक्तू्रा्यानिि निखिरं तिरविकारं च ॥ ६४३ ॥ 

व्दकर्मरकः° इलयनेन सूत्रेण उभयकर्मकोऽपि छृन्धातुरुवादित्वादात्मनेपदम् । अत्र 
अस्मिन् विषा दे सति पिक्रालजः कोकिलः खरान् विकुरते। बभ्रुमुः शिखण्डि- 
तनयश्च मयूरः प्रहृष्टो भवेत् आनन्दितः खात् । करोबः कुदपक्षः प्रमायत्ति ट्ट ॒ख- 
पिति। ताम्रचूड: बुद्कटः विरौति विरूपकं शब्दं करोति । ञ्कः कीरः छदि वमनं प्रतनुते 
करोति । कपिैदते पुरीषोत्सगे करोति । चकोरस्य जीवेजीवख रोचने नेत्रे विरज्येते 
विरागं प्राष्ुतः । हंसो गतौ गमने स्खरत्ति रुचिरगमनं न करोति । अन्ने मक्षिका 
न ठीयन्ते नोपविशन्ति । युग्मम् । समुचयारुंकारः ॥ 

यथेत्यादि । हे वद्मतीपते, यथा येन प्रकारेण लवणसंपर्कात् अक्षीवसंसगौत् 
स्फुटं व्यक्तं पावको वैश्वानरः स्फुटति तटतटायते तथा तेन प्रकारेण विषदृष्यान्न 
संपकात् पावकः स्फुटति । उपमालकारः ॥ 

पुनरुष्णीकृतमित्यादि । नायात् न सुज्जीत । किं तत् । सर्वैस सर्वभक्तं सूप- 
पूपादिकं वा पुनरष्णीकृतम् , तथा विरूढं अह्करितं धान्यम्, तथा कंसे च निहितं 
दशराघ्रोषितं दरादिवच्स्थितं घृतं नादात् । ग्रदीपकारंकारः \ 

दधितक्राभ्यामित्यषद् । दधितक्राम्यां द्वाभ्यां तृतीयं कदर एकेन वा कद् 
लीफलं न सेव्यम् । ख्वणेन सह क्षीरं न सेव्यम् । कलिना काञ्जिकेन सह रकुटिः 

विलमिश्रमक्ष्यविरोषः न सेव्यः | काकमाची वायसाध्वी क्षमानन्नशाकविशञेषः गुड- 
पिप्पटिमधुमरिचेश्वतुर्भिः साधे न सेव्या न मोक्तव्या । दीपकालंकारः ॥ 

भुञ्जीतेत्यादि } माषसूपं रामीषान्यविदेषदाल्यन्नं वटकाना्ुपादानकारणं माषः 



३ आश्वासः) यशसिरकचम्पूकाव्यम् । ५१६३ 
भ क 0 युषितं + क 

ऋते धृताम्बुमक्षयेभ्यः स्वै पर्युषितं त्यजेत् । 
भ 9 + [ ¢ 

केशकौरकसंखष्टं पुनराद्धं च वजयेत् ॥ ३४४ ॥ 
अत्यशनं रष्वशानं समषनमध्यशनमन्र संत्याज्यम् । 
कुया्थोक्तमशनं बर्जीवितपेरकं कमः ॥ ६४९ ॥ 
आद् स्वादु जिग्धं गुरु मध्ये ङवणमम्टमुपसेव्यम् ] 

भ (9 क रुक्ष द्रवं च पश्चाच्च च भुक्त्वा मक्षयेक्किचित् ॥ ६४६ ॥ 
मन्दस्तीक्ष्णो विषमः समश्च वहिश्वतुर्विधः पुंसाम् । 
रघु मन्दे गुर तीक्ष्णे जग्धं विषमे समं समे चायात् ॥ २४७ ॥ 

तस्याः सूपं मूलकसदितं जातु कदाचित् हितकामः पुमान् न मुञ्जीत नाश्रीयात् । 
दधिवत् बद्धपिण्डन् सक्तन् न युन्ञीत । रिथिलान् सक्तचायादिल्र्थः । निरि रान्न 
निखिलं तिकविकारं नायात् । समुचयालंकारः ॥ 

तत्या द् । पृताम्बुमक्षयेभ्यः ऋते घृताम्बुभक्ष्यान्विना सर्वं परुषितं रात्रायुषि्तं 
लयजेत् परिहरेत् । पयुंपिते धृते अम्बुनि पृक्ानने च दोषो नास्तीय्थः । केशकीटकसं- 
खष्टं यसिन्नत्ने केशो निरीतः कीटकश्च निभैतः तदन्नं वर्जयेत् । तथा पुनराद्धं युनस- 
ष्णीकृतं वजेयेत् । समुचयाटंकारः ॥ 

अत्यशनामलयादि । अलयशनं प्रायेण केवलं वस्त संलयाज्यम्। लघ्वशनं ओदनादिकं 
न युज्ञीत। समशनं पथ्यापथ्यं लयाज्यम् । अध्यशनं भुक्तस्योपरि भोजनमध्यशनसुच्यते। 
तदुक्तम्--वियादध्यशनं भूयो भुक्तस्योपरि भोजनम्" इति । अच्र भोजने यथोक्त- 
मशनं क्यौत् अधि क्ल्वयोनुरूपं यथोक्तम् । कर्थमू्तं यथोक्तमशनम् । बलजीवितपेदालं 
वलकारकं जीवितकारकं च कमशोऽनुकमेण । तयुक्तस्यानसयायुक्तं अमरेतन्यामार्यायां 
कथयिष्ये । ससुच्यालंकारः ॥ 

आदाविव्यादि । आदौ प्रथमतः खादु गुडादिमिश्रं तथा क्षिग्धं घतादिक 
उपसेव्यं भोजनीयम् । गुर् मध्ये गुरूपसेव्यं भक्तदाल्यादिकं ल्वणं क्षारं अम्लं मध्ये 
उपतसेव्यम् । रुक्षं केवरं सक्तं द्वं तक्रादिकं क्षीरानरं पश्चात् उपसेव्यप् । भुक्त्वा मोजनं 
कृत्वा किंचित् नारिकेरसजूरम्रष्टचणक्रधान्यादिकं न भक्षयेत् । समुचयालकरारः ॥ 

मन्द् इत्याद । पुसां परुषाणां वहिवुभुक्नाष्ुवा चतुर्विधः चत्वारे विधा; 
श्रकारा यख सर चतुर्विधः । के ते चत्वारो विधाः । एकस्तावन्मन्दः मन्दो वहिरल्पदु- 
सुक्षा कफाधिकत्वात् , द्विती यस्तीक्ष्णः पिच्चाधिकत्वात्, तृतीयो विषमो वाताधिक- 
त्वात्, चतुर्थः समः कफपित्तानिलसाम्यात् ! उदराितुर्विधो मवति । उक्तं च-- 
“मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्वेत्ति चतुर्विधः । कफपित्तानिसाधिक्यात्तत्ाम्याजाससे- 

९६५५ 
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रिशिरसरमिषर्मेष्वातपाम्भःशरत्सु 
-ितिप जल्शरद्धेमन्तका्ु चैते । 

कफपवनहुताश्ाः संचयं च प्रकोपं 
परराममिह भजन्ते जन्ममाजां कमेण ॥ ६४८ ॥ 

तदिह शरदि सेव्यं स्वादु तिक्तं कषायं 
मधुरल्वणमम्कं नीरनीहारकङे | 

नृपवर मधुमासे तीक्ष्णतिक्ते कषायं 
प्ररामरसमथातें ग्रीष्पकारागमे च ।} ३४९ ॥ 

नवमरनमिहाबाश्चीरमाषक्षमक्ष्या- 

न्दधि च घृतविकारांस्तंरमप्यत्रे पथ्यम् | 

उनलः ।॥ विषमो वातजान्रोगांस्वीक्ष्णः पित्तसमुद्धवान् । करोदयिसथा मन्दो 

विकारान्कफसंभवान् ॥* तच्च चतुविघेष्वपि वदहिषु अदनमाह-ख्घु मन्दे लघुभोजनं 
मन्देऽमो अद्यात् भक्ष्यात् युञ्ञीत । तीक्ष्णो गुर्वन्नमयात् । विषमेऽमो ल्िग्धान्नमयात्। 
समेऽग्नो सममन्नमयात् । दीपकालंकारः ।1 

रि्चिरसुरमिघर्मष्वित्यादि। दे क्षितिप हे राजन् , कफपवनहुतालाः शछिष्मवायु- 
पित्तानि संचयं प्रकोपं च प्रहामं उपशमनं इह अस्मिन् संसारे जन्मभाजां प्राणिनां क्रमेण 
यथासंख्येन मजन्ते ! केषु ! दििरखरभिघर्मषु । अस्यायम्थः- शिशिरे माघफाल्गुन- 
हरये कफः ष्मः संचयं भजते, सुरभौ वघन्दे चेत्रषेशाखे कफः प्रकोपं भजते, घर्भं 
ज्येष्ठाषाढे ग्रीष्मकाङे कफः प्रशमं भजते, आतपे ग्रीष्मकाटे पवनो वायुः संचयं भजते, 
अम्भसि श्रावणभा्रपदमासद्रये पवनः प्रकोपं भञते, दारदि आध्चिनकातिकमासद्रये पवनः 
भर्मं भजते, शरदि पित्तः संचयं भजते, माेशीरपपौषमासद्रये भिन्त: प्रकोपं भजते, 
माधफाव्गुनमासद्रये पित्त: ग्ररोमं च भजते इति तात्वयौर्थः । यथासंख्याखकारः ॥ 

तदित्यादि । है टदरपवर राजापिराज, तत्तस्मात् कारणात् इह असां शरदि 
खाद्रतरं मिष्टात्र सेव्यम्, तिक्तं कषायं च सेव्यद, नीरनीदारछ्टे धुरे लवणं अम्टं 

च सेव्यम्, मधुमासे च वसन्तसमये तीक्ष्तिक्ते कषरायं च सेव्यम्, अथानन्तरं 
मरीष्मकालगमे च प्रशमरसं अत्रं मिप्र्नं सेव्यम् । ससुचयाटंकारः ॥ 

नवसरानामत्याद् । इद आसन् बकिरकार नवमदन अयात् मुज्ञात । पुनश्च 

किं अदात् । क्षीरमाषष्चुमक्ष्यन् क्षीरं च माषा वृष्याः शष्ुश्च क्ष्वादिकाः पौण्ड्के 
याश्च मोदकादयः क्षीरमषिष्मक्ष्यासान् । च अन्यत् रिदिरकाठे दधि अदात् यथा 



६ आश्वासः) यरसिरकचम्पूकाव्यम् । ९१५ 

निशि च ििरकारे पीनवक्षोजमाजी 
विपुरहर्कायाः सेवनीयौः पुरध्यः ॥ ३९० ॥ 

यवगोधूमपरायं छक्षप्रायं च भोजनं कुयीत् | 

मदनविनम्भणकाडे गुरु शीतं स्वादु च त्याज्यम् ।॥ ६९१ ॥ 
ककमसदकमक्तं मुद्रसूपः ससपि- 

विसकिसख्यकन्दाः सक्तवः पानकानि । 

क्षितिरमण रसाल नाच्किरीफलाम्म- 

, स्तपदिवसनिषेव्यं शकरा पयश्च ॥ ६९२ ॥ 

परिडुष्कं रघु ज्लिग्धसुष्णं प्रावृषि भोजनम् । 

पुराणशालिगोधूमयवप्रायं समाचरेत् ॥ ३९३ ॥ 

धुतविकारान् च अयात् तथा घनीभूतं घरतमयात् । अत्र अस्मिन् शिशिरकाले तैलमपि 
पथ्यं हितं वर्तते! निशि च रान्नौ दुरयः सेवनीयाः । कथंभूताः । पीनवक्षोजभाजः पी. 
वरस्तन्यः। पुनः कथभूताः पुरध्यः। विपुलबदल्कायाः स्थूलशरीराः ¦ समुचयाङंकारः॥ 

यवगोधूमध्रायमित्यादि । मदनविजुम्भणकराङे वसन्त यवगोधूमप्रायं रक्ष- 
प्रायं अल्पधृतप्रायं च मोजनं कुयात् कुर्वन् गुरु माधादिकं शीतं शकेरादिकं खादु च 
मधुरमन्नं याज्यम् । ससुचयाटंकारः ॥ 

करूमेव्यादि ! हे क्षितिरमण, तपदिवसे निषेव्यं भ्रीष्मकाकदिनेषु सेव्यं सेव- 
नीयम्। किम् । कलमसदकभक्तं सुगन्धशालितण्डकको निषेव्यः । युद्रसुपो सुद्रदालिर्नि- 
षेन्यः । कथंमूतः । सरपिंधेत प्रायम् ! विसकिसलयकन्दाः विसं च पञ्चिनीकन्द्ः, किषल- 
यानि च मधुरपष्टवाः, कन्दाः पिण्डकन्दाः, सक्तवः न्नष्टपश्वचू्णविकाराः, पानकानि 

राकरागुडकुव्रसादिकं पानकमुच्यते, रसाखा मञ्जिका इति देवपश्चिक्रायां रिखरणीति 
राकंरादिकम्, नाद्िकेरीफलम्भः खङ्गलिनीफलजटं च, अन्यत् श्रैराव्यं राकैरा्हितं 
यथोक्तं पयः दुग्धं जलं वा । समुचयाल्क्छारः \। 

परिश्युष्कमिद्यादि । प्रादरषि भोजनं समाचरत् यात् । कीटरम् । परिद्य्कं 
अङ्गारमण्डूकखादयकरे फेनिकादिकम्, लघु पष्ठिकं तण्डुख्भक्तादिकम्, ज्ञिग्धं घृतादि- 

कम्, उषां --“ `“ "“", पुराणशालिगोधूमयवघ्रायं पक्राचसुगन्य्ञालिमक्तं गोधूमानाम- 

भ्यूषादिकं यवाय यवौदनं समाचरेत् । सदुचया्चमरः \! 



९११६ काल्यमालख । 

घृतं मुद्राः शालिः सिधविृतिः क्षीरविधयः ` 

पटो मृद्वीका; फरमिह् च धाञ्याः समुचितम् । 

सिता शीतच्छाया मधुरसव्च कन्दकुपर 

रारत्काठे सेव्यं रजनिवदने चन्द्रफिरणाः ॥ ३९४ ॥ 
नयूनाधिकविभागेन रसानृतुषु योजयेत् । 
षटसाभ्यवहारस्तु सदा नृणां सुखावहः ॥ ३९९ ॥ 

वाढं वृन्ताकं कोहं कारवेषटं विह्टी जीवन्ती वास्तुरु्षण्डुरीयः । 

स्ःसंमृष्टाः पैटाधिभमटान्ताः किं खरेकिषचेत्फार्यथाद्रैकख ॥ ६९६ ॥ 
तुर्येणशेन मोज्यसख सवेशाकं समाचरेत् । 
द्धा परितं नाघाद्विद्ष्कं पयसा न च ॥ ६९७ ॥ 

चतमिदयाद । रारे आश्िनकातिकमासे घतं सेव्यम् , मुद्राश्च सेव्याः; शाछि 
सुगन्धश्चाल्योदनम्, समिधविकृतिर्गोधूमवचूरणर्पनश्नीः सेव्या, क्षीरविधयः परमान्नं सेव्यम्, 
पटो सवेन्दुव्यज्जनम्, खद्रीका द्राक्षाः सेव्याः । इह अस्िन् काठे चकाराद्रीष्मान्तराडे 
च धात्र्याः फलं आमल्कीफलं समुचितं योग्यम् । सिता शकरा सेव्या, रीतच्छायाः 
आम्रवटचम्पकदराक्षामण्डपादिषु छया सेव्या, मधुरसवशं मिष्टरसाधीनं कन्दकुपलं 

पिण्डादुकन्दमधुरपछवं च सेव्यं भवति । रजनिवदने पूर्वरात्रे चन्द्रकिरणाः सेव्या 
भवन्ति । समुचयालंकारः ॥ 

न्यूनाधिकेलयादे । न्यूनाधिकविभागेन ऋलुष्ु रसान् योजयेत्। उष्णकाङे उष्ण- 
रसं सोकं रीतरसं प्रचुरम्, ीतकाठे शीतरसं स्तोकं उष्णरसं प्रचुरम्, एवं न्युनाधि- 
केविभागेन रसान् सेवेत । विरुद्धं सर्वथा लयाज्यमिलय्थः । षड्साभ्यवदार स्तु षड्सभोजनं 
तु नणां सदा सुखावहः खंखक्ररो भवति । जायलंकारः ॥ 

वाटर वातांकामेदयादि। वाल निष्पावकसालनं परहसितमेव न तु शुष्कम् । ब्रन्ताकं 
कोमलं वृन्ताकम्यञ्चनम्, कोटं पक्रककारव्यज्ञनम् । उक्तं च--शन्ताकं कोमङं पथ्यं 
कूष्माण्डं कोमटं विषम्+" कारवे्टं करिकछकव्यज्ञनम् । सुखवीसानमिदयर्थः । चिद्धि पोई 
पत्र मन्निका, जीवन्ती राजडोडिका, वास्तं वास्तूशाशम् । वास्तू शाकनायक्रम् 
यथः । तण्डुलीयः अत्पमारिचराकम्, सदयःसंभ्ृ्टाः पपेयस्तत्काखममो संतापिता 

पपटा माषपपेटाः, चिभेरान्ताः पुष्पपाश्वैककंटीभेदाः खलेकिः खशलोक्रैः किं न किमपि 
चेयदि आद्रकख फालयः खण्डानि भवन्ति । आक्षेपसमुचयालंकारः ॥ 

तु्यणेदयाद् । ठयण चतुर्थन अंशेन भागेन भोज्यसय भोजनसख सर्वशाकं समा- 
चरेत् भुञीत । दधा परिघरूतं दथिमध्ये तुडितं व्यज्ञनं नाघात् न मुङ्धीत । पयसा विश्चुष्कं 
निजं व्यज्ञनं तचलिकोत्तीणेप्रायं नायादिदयर्थः । जादल्कारः ॥ 



१ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । 4१७. 

अक्कथितं दरघरिका कथितं द्विगुणाश्च ताः पयः पथ्यम् । 
रूपामोदरसाब्यं यावत्तावदधि प्रादयम् ॥ ३९८ ॥ 

तावद्र्गोऽत्र भक्ष्याणां खदते छध्यतेऽपि च । 
उष्णोष्णाः सर्पिषि लाता यावच्राङ्गारपाचिताः ॥ ६१९ ॥ 
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यद्वेदागमवेदिभिनिगदितं साक्षादिदायुवरणां 

यद्रेयेषु रसायनाय परितं सयो जरानाश्चनात् | 
यत्सारस्वतकटपकान्तमतिभिः प्रोक्तं धियः सिद्धये 

तत्ते काञ्चनकेतकढुतिरसच्छायं सुदे साद्धतम् ॥ ६६० ॥ 
सोल्यं करोति दरतेऽनिल्मेतदेकं 

यच्ोष्णतामुपगतं दधि तकदाचित् । 

अक्थितमिदल्यादि । अक्रथितमनुत्कालितं दुग्धं दश घटिका यावत् तावत् 
पथ्यं अधिककारे अपथ्यम् । क्थितमुत्छाटितिं यद्ुग्धं ता घटिका द्वियुणाश्च विशतिघटि- 

कापयन्तं पथ्यं पश्चादपथ्यमित्यर्थः । रूपामोद्रसाव्यं यावत् उज्ज्वकतवं सुगन्धत्वं 

अनम््गुणसहित यावत्तावत्कालं दधि प्रादयमाखादनीयम् । जाव्यलंकारः ॥ 
तावदिल्यादि । अत्र असन् संप्ारे भक्ष्याणां पक्वानां वै; समूहृस्तावत्कालं 

खदते शगरध्यतेऽपि च प्रशस्यते च ! तावक्कियत् । यावत्कालं अङ्गारपाचिताः स्थूलाभ्युणौः 
उष्णोष्णा अशीतलाः सपिषि ज्ञाता घृतष्ठुता यावन्नायान्ति यावन्न भक्ष्यन्ते इयर्थः । 

अतिश्यालंकारः ॥ 

यदित्यादि । हे राजन्, तदृतं ते तव मुदे हषाय साद्धवतु । यक्किम् । यद्धं वेदा- 
गमवेदिभिः वेदराल्लज्ञापकैः इह अस्मिन् संसारे साक्षात् ्रयक्षेण तृणां मनुष्याणां 

आयुः जीवितं निगदितं प्रतिपादितम् । “आयुवं घृतम्” इति वचनात् । यदृतं वेषु आयु 
वेदविज्ञापकेषु अशुवेदप्रतिपादकरेषु राखेषु वा रसायनाय पितं मरगाङ्कादिरस्रायननिमित्तं 

कथितम् । कस्मात् । सद्यस्तत्कालं जरानाशनात् घृतपानात् । शद्धो ऽपि तरुणायते" इति 
वेचनात् । यदृतं सारखतकल्पकान्तमतिभिः सारखतो नाम सरश्वतीमन्रलन्महिमप्र- 
काराङ्क शां सोरखतकलप उच्यते तेन कान्ता अत्तिमनोहरा मतिर्येषां मच्रवादिनां ते 
तथा तैः धियो बुद्धवाः सिद्धये प्राप्यं श्रोक्तं प्रतिपादितम् । कथंभूतं धृतम् । काञ्चनके 

तकद्तिरखच्छायं काश्वनं च ॐेतकं च खुव्णैकेतकीपुष्पं तयो द्वैतिरसो द्रवस्तख छया 

वर्णो यख घृतस्य तत्तथोक्तम् । उपमालंकारः ॥ 

स्थौल्ययिल्यादि } तदपि सेव्यं आखादनीयम् । तक्िम् । यत् दधि । किं करोति। 

स्थौल्यं पीवर करोति । अनिल वातं दरते । एतदेकूमेव अन्यानि ओंषधानां सदा 



९१८ काव्यमाखं । 

सपिःसितामटकमुद्रकषाययुक्तं 

सेव्यं वसन्तशरदातपकारुवजेम् ॥ ३६१ ॥ 
नवनवनीतोद्धारं मथितं कथयन्ति समगुण सुधियः । 

चिरमथितं पुनरुव्पत्तिकरं च न कस्य दोषसख ॥ २६२ ॥ 

क्षीरं साक्षाज्ञीवनं जन्मसास्म्यात्द्धारोष्णं गव्यमायुष्यञक्तम् 
प्रातः सायं साम्यधमौवसाने भुक्तैः प्चादात्मसाम्येन सेव्यम् ॥ ६६६ ॥ 

अतिमधुरनिषेवातसंततं वहिसादः 
समधिकख्वणान्नप्राशनादृष्टिमान्यम् । 

प्यपिं यं वातं न हरन्ति ते वातं इदमेकमपि इरति । `“ "ˆ" "^" न 

कथंभूतं दधि सेव्यम् । सर्पिः पितामलकं च रिवाफलं सुदकषायश्व सुद्रजलं तैर्युक्तम्। पुनः 
कथंभूतं दधि सेव्यम् । वसन्तरारदातपकाल्वज वसन्तश्च चेत्रवेशाखमासद्रयम्, शरद् 
भाश्चिनकातिकमासयुगलकम् , आतपश् ज्येष्ठषादमासदरन्द्रम्, तेच ते काला तान् वज. 
यति इति वसन्तक्षस्दातपकाल्वजम्। एतावता किमुक्तं भवति । मार्गरीर्षपोषमाघफास्णु- 
नभ्रावणमाद्रपदेषु षटू मासेषु ्युनाधिकविभागेन सेव्यमियर्थः । समुचयारेकारः ॥ 

नवनवनीतोद्धारमिदलयादि । मथितं तक्रे धियो विद्वांसः समयुणं वातपित्त- 
छष्महरमिति कथयन्ति प्रतिपादयन्ति । कथं मथितम् । नवनवनीतोद्धारं तत्काख्ग्रहीत. 
नवनीतमिदयर्थः । चिरमथितं ह्यस्तनदिवसादितक्र पुनः कस्य दोष वातपित्तश्छेष्मा. 
देरुत्पक्तिकरं न भवति । अपि तु सर्वैख दोषसोत्पत्तिकरं भवतीलयर्थः\ तथा चोक्तम्-- 
न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति व्याधयः इयत ईषत्स्परष्टमन्तस्थानाम्ः इति वचनात् न 
छन्दोभङ्गः शङ्नीयः । आक्षेपारुकारः ॥ 

क्षीरमित्यादि । क्षीरं दुग्ध सेव्यं सेवनीयम् । कथंभूतं क्षीरम् । साक्षात् निश्चयेन 
जीवनं आयुःशिरीकरणम् । कस्मात् । जन्मस्तात्म्यात् । यतो जातमाच्रोऽपि वालकः क्षीरं 
पीत्वा जीवति अत भाजन्महितत्वात्। ततक्षीरं धारोष्णं गन्यं गवि भवं आयुष्य आयुषे 
हितं उक्तं च प्रतिपादितम् । जलजुष्णमतिशीतं न सेव्यमिदय्थः । कदा सेव्यम् । प्रातः 
प्रभातके यदि शरीरे पित्तं भवति । सायं संध्यायां सेव्यं यदि दारीरेः वातो भवति \ 
साम्यघमौवसाने भेशुनकमौनन्तरं मुक्तेः पथायतीनामपि योग्यं आत्मसात्म्येन याव. 
न्मात्रं आत्मने पदं भवति । अति बहु न सेव्यमिदयर्थः । पानीयसराम्योक्तत्वात् । 
रूपकसमुच्च यालकारः ।॥ 

अतिमधघुरेल्यादि । संततं अतिमधुरनिषेवनात् युरुदाकरायाखादनात् वदिसादः 
बुयुक्षानास्ो मवति । समयिकल्वणान्नप्रारानात् अधिकाक्षीवसंयुक्तमोजनात् खादनात् 



६ आश्वासः] यदासिककचम्पूकाव्यम् । ९१९. 

जरयति वपुरेषाप्यम्रतीक्ष्णो पयुक्ति- 
बैरविर्यमसात्म्यं मुक्तमात्रं करोति ॥ ६६४ ॥ 

उषणो देहदाहाय कषायोऽनिरकोपनः । 
निषेव्यमाणः सरातत्यादतिमाच्रतया रसः ॥ ३१९ ॥ (युग्मम्) 
यवसमिथविदाहिष्वम्बु रीतं निषेव्यं 

कथितमिदमुषास्यं दुजरेऽन्ने च पिष्टे ! 
भवति विदलकाङेऽवन्तिसोमस्य पानं 

धृतविङृतिषु पेयं काठसेयं सदैव ॥ ६१६ ॥ 
आदौ जं वहिविनारका््ये कु्यात्दन्ते कषवरंहणं च । 
मध्ये तु पीते समतां सुखं च नास्यातियोगोऽमिमतः सक्च ॥२६७॥ 

अमतं विषमिति चैतत्सिढं निगदन्ति विदिततच्वा्था; । 
युक्त्या सेवितममृतं विषमेतदयुक्तितः पीतम् ॥ ३९८ ॥ 

दष्टिमान्यं चक्षुसेजोदीनं भवति । कुडवमध्ये टङ्कं च्वणं युक्तमधिकं न युक्तमिति 
भावः । एषा प्र्यक्षीमूता अलयम्लवीक्ष्णोपयु क्तिः अतिखाटमरिचादि उपयोगः वपुः 
जरयति शरीरं जीणे करोति । तद्धुक्तपात्रं असात्म्यमपथ्यं वलविख्यं नाशे करोति । 
उषणो देहदादाय उषणः सुण्ठिमरिचपिप्पलिगप्रथरतिरसः रारीरपरितापाय मवति । 

कषायो हरीतक्यामलकविभीतकपूगफलादिको रसः अनिलकोपनो वातकरो भवति। 
कोऽसौ । सातद्यात् निरन्तराखादनात् अतिमात्रतया निषेव्यमाणः सन् । जायटंकारः 

यवसमिथेद्यादि । यवसमिथविदादिषु यवानां सितश्कानां खमिथश्ु्भं तख 
विदादिषु अजीैषु शीतं अम्बु निषेव्यं अजीणे याति । अन्ने मोजने पिष्टे गोधूमसमिथ- 
दुजरे सति इदं अम्बु क्थितसुत्छालितं जरं उपास पानीये पेयम्। विद्च्कले दास्य- 
जीर्णकाटे अवन्धिसोमस्य काञ्चिकल्य पानमाखादनं भवति । घृतविहृतिषु सर्पिर- 
जीर्भे कालसेयं तक्रं पेयम् । तक्रे तु सदैव हितमिति मावः । "न तक्रदग्धाः म्रभवन्ति 
रोगाः” इलयभिधानात् । समुचयाख्कारः ॥ 

आदाविद्यादि । आदो मोजनख पूवमेव पीतं जलं बहविविनाशकारयं कुयात् । 

तदन्ते कफवृहणं च कष्म्रदधि कुयात् । मघ्ये तु पीतं जलं समतां सुखं च कुयात् । 
ससय जरस सकृत् एकवारमेव अतियोगः अतिपानं नाभिमतो नाभीष्टः । प्पुनः 
पुनर्गीरि पिबेदभूरि" इति वचनात् । समुच्यालंकरः ॥ 

अञ्रतमिद्यादि । एतत् सलिरं अग्धतं विषमिति च ददे नामनी विदिततत्वाथा 

विज्ञातायुरदशाल्ला निगदन्ति प्रतिपादयन्ति । शर्तं ्रज्ञखुवनमसरतें जीवनीयं विषं 



५२९० काव्यमाड । 

कौपं प्रास्तवणं वसन्तसमये भीष्मे तदेवोचितं 
कारे चानमिवृष्ठिदिशर्मथवा चोण्ठ्यं घनानां पुनः । 

नीहारे सरसीतडागविषयं सवै शरत्संगमे 
सेव्यं सूयसितांडुरदिमपवनव्याधूतदोषं पयः ॥ ३६९ ॥ 
अव्यक्तरसगन्धं यस्स्वच्छं वातातपाहतम् । 

रव्येवाम्बु ततथ्यमन्यत्र कथितं पिबेत् ॥ ६७० ॥ 
वारि सूयन्दुसंसिद्धमहोरात्राप्परं यजेत् । 
दिवासिद्धं निरि याज्यं निरिसिद्धं दिवा ल्जेत् ॥ ६७१॥ 

च" इति हटायुधवचनात् । तत्रायं मावः--युक््या सेवितं जल्मयरतं जीवनीयम् , विषं 
चेति एतनल्मयुक्तितः पीतं सत् विषं भवति । रूपकमिदम् ॥ | 

कौपमिद्यादि । कौपं पयः कूपोदकं प्राखवणं पयः निक्षरजलं वसन्तसमये चैत्र- 
वैदावे सेव्यम् । ग्रीष्मे ज्येष्टाषाढे तदेव कूपनिर्रजटं उचितं योग्यं भवति । पुनः 
पुनरपि घनानां कले वषौकाठे अनभिबरषटिदेशं क्ञम्पिति कूपस्य जरं सेव्यम् । अथवा 
चौण्डयं चुरीसंमूतं चटितं जलम्। उदच्रितमिति यावत् । नीहारे शीतकारे सरसीतडाग- 
विषयं पयः महासरोवरक्चद्रसरोवरजलं सेव्यम् । शरत्संगमे आशिनकार्तिकमासे सवै पयः 
कूपप्रक्षवणसरसीतडागादिकं सेव्यम् । कथंभूतं पयः । सू्षितांद्युरदिमपवनन्याघूत दोषं 
सूर्यश्च रविः सितांश्चश्वनद्रस्तयोः रदमयः किरणाः पवनश्च वायुः तैर्व्यौधूतः स्फेरितो 
दोषो यख पयसः तत्तथोक्तम् । दीपकालंकारः ॥ 

अग्यक्तेद्यादि । यदम्बु जलं अव्यक्तरसगन्धम् । रसोऽपि ज्ञातुं न शक्यते, गन्धो- 
ऽपि ज्ञातुं न शाक्यते । खच्छं मूलादिजकरैरमिधितम्, वातातपाहतं वातघर्मताडितम्, 

तदम्बु प्रका खमावेनेव पथ्यमदोषकरम् । अन्यत्रैतद्वुणरहितं कथितभुत्काटितं 
पिबेदाखादयेत् । जायकल्कारः ॥ ~ 

वायीत्यादि । वारि जल सूर्यन्दुसंसिद्धम्। जलश्तं घटं प्रातरेव धर्मे ध्रियते चतुरः 
प्रहरात् रात्रावपि अभ्रावक्ाशे तिष्ठति तद्वारि सूर्यन्दुसंसिद्धमुच्यते । अन्यस्मिन् तज 

पीयते रात्रावपि पीयते तदनन्तरं नाखादते । तेन कारणेन च अहीरात्रास्मरं न तत् 
पिबेदिलयर्थः । दिवासिद्धं दिवसे उत्काछितं दिवस एव पिवेत्, तसय दिवक्ष्य निशि 
रात्रौ न पिविदिलयर्थः । निशिसिद्धं रात्राबु्कालितं रात्रौ एव पिवेत्, न तु दिवा दिवसे 
पिबेत् । अन्यथा दोष उद्यत इयर्थः । जाद्यटंकारः ॥ 

१. शु्रकूप तु चरी चृष्दी तु चूतक्रः इति दैमनाममाला, कोरान्तरे तु हखा- 
दोऽपि चुरीराष्दो इद्यते,. 



३ आश्वासः यरसिरकचम्पूकाव्यम् । ९२१ 

वीरश्रीप्रणयगुरुः कस्पद्रमपट्वोऽथिनां साक्षात् । 
ताम्बूखाय प्रसरतु करस्तव खीकेपोरचित्रकरः ॥ ३७२९ ॥ 

कामकोपातपायासयानवाहनवहयः । 
भोजनानन्तरं सेव्या न जातु हितमिच्छता ॥ ६७३ ॥ 
आनन्दसुन्दरविनोदविंदां वचोभिः 

श्रृङ्गारसारसुभगेर्वनिताविनेदैः । 
आरापकेलिकरणेः शुकसारिकाणां 

भुक्त्वातिवाहय महीश दिन मध्यम् ॥ ३७४ ॥ 

इति वैयविचाविाप्तापरनामभाजो रसानां डुद्धसंसर्मभेदेन चिषष्टिव्य- 
ञ्जनोपदेशमाजः सजनभिषजः प्रसूतसूक्ताग्रतपुनरुक्तोपदंशदशनं प्रत्य- 
वसानं समाचरत । 

तीरश्रीलयादि । हे राजन्, तव करः ताम्बूलाय प्रसरतु व्याप्रियताम् । कथं 
भूतः करः । वीरश्रीप्रणयगुरः वीरभ्रियो वीरलक्ष्म्याः प्रणयसख क्लेदोतादनशिक्षायाः 
गुरुराचार्यः । पुनः कथंभूतः । अधथिनां याचकानां साक्षात् प्रलक्षेण कल्पद्धुमपटवः कंलप- 
वृक्षप्रवालः । पुनः कथंभूतः । स्नीकपोलचिच्रकरः चरीणां कपोरेषु पत्रावलीटेखने चित्र- 
करः र्ञजीवकः ! रूपकालंकारः ॥ 

कामकोपेल्यादि । कामश्च खीसेवा, कोपश्च क्रोधभावः, आतपश्च घमः, आया- 
सश्च श्रमः, यानं च गमनम्, वाहनं च अश्वादारोहणम् , वहिश्वाभिः, ते कामकोपातपा- 
यासयानवाहनवहयः एते पदाथ भोजनानन्तरं जतु कदाचित् न सेव्याः । किं 
कुर्वता । हितमिच्छता कायस्य गुणं वाज्छता । समुचयालंकारः ॥ 

आनन्दसुन्दररेदयादि । हे मदी हे राजन् , भुक्त्वा भोजनं कृत्वा दिन मध्यं 
मध्याहवेलां अतिवाहय निर्ममय । कैः कत्वा अतिवाहय । आनन्दसुन्दरविनोदविदां व- 
चोभिः आनन्देन स॒न्दराः मनोहयः ये विनोदाः क्रीडनानि तान् विदन्ति जानन्ति 
आनन्दखन्दरविन्तेदविदसेषां वचोभिर्वचनैः । सुभाषितगोष्टीभिरिलर्थः । पुनश्च केः 
कृता मध्याहमतिवाहय । वनिताविलासः वनितानां अलर्थरागोत्पादिकानां च्चीणां विल- 

्ैर्योचनावलोकनेः । कथंभूतैः । शङ्गारखारघुभगैः । सारश्ण्गारेण मनोहरैरियर्थः। पुनश्च 
कैः कृता मध्याहमतिवाहय । द्युकसारिकाणां पीतपाद्कीरादिकानां आलपकेलिक्रणेः 
आभाषणक्रीडाविधानेः । समुच्चयालंकारः 

१. (लासः सटीकपुस्तकस्थपाठः, 
६६ 



५२२९ कान्यमाख । 

कदाचिदनवरतजलजडजटाद्रन्दोरनखन्दिमन्दानिरविनोददौहदिनि 

सान्दनिद्रदरकदुरलितमध्यंदिनसमये घनघर्मजेद्वे्टनविगठन्मख्यजरसःप्र- 
परानुसासििघन्दरीपयोधरवपुषि तीव्रातपातङ्कपावकसंपकरफुरटन्मोक्तिकविर- 
हिणीहृदयदहारे खल्कमलाख्वारयमानमहासरसि सरज्वरावेगसंगताङ्गना- 
जसङ्संजातक्राथकभ्यमानजस्कैडिदीर्षिकापङ्कनकानने मख्याचर्मेखटा- 

कदाचित् कसिधिदवसरे निदाधानैहसि ग्रीष्मकारे मदनमदविनोदं नाम उद्यानं षने 

प्रियतमाजनमिव अनुभूय पुनस्तत्र यच्रधाराग्रहे कृचिमवषोकरे प्रियतमाभिः सह संतरी- 
उमानः रममाणः इलयसुना प्रकारेण वेताटिकालपोष्ाखयमानमानसः धर्मदिनेषु मध्याह- 
समयान् अतिवाहयामास अहं निगमितवान् इति क्रियाकारकसंबन्धः । कथमूते निदा- 

घानेहसिं । अनवरतजरुजडजलाद्रन्दोलनस्यन्दिमन्दानिख्विनोददोहदिनि अनवरतं 
जलेन जडा या जस्र जसवघं तख आन्दोखनेन चाल्नेन खन्दते ईषत् च्योतति 
दयेवरीटो योऽसौ मन्दानिरः तख विनोददोहदः क्रीडाविनोदो विदयते यस्िन् 
निदाधनेहसि स तथोक्तस्सन् । पुनः कथंमूते । सान्द्रनिदनोद्रेकदुरुलितमध्ये- 

दिनसमये सान्द्रः ्रचुरतरो योऽसौ नि्रोदरेकः प्रमीटिताधिकयं तेन दुरेलितो दुर्नि- 
वारयः मरध्यदिनस्मयो मध्याहवेखा यस्मिन् स तथा तसिन् । पुनः कथंभूते । घनघर्म्- 
जलोद्ष्टनविगलन्मलयजरसग्रसरानुसारितयुन्दरीपयोधरवपुषि घनं प्रचुरं यद्धर्मैजलं 

मरखेदजलं तख उद्ष्नेन प्रघरेण विगलन् विविधं निरगछन् योऽसौ मर्यजरसः 
चन्द्नद्रवः तख प्रसरेण अनुसारितं खन्दरीणां नवयोवनन्लीणं पयोधराणां वपुः 

दरीरं येन निदाघानेदसा स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । तीव्रातपातद्पावकसेप्क- 
स्फुरटन्मौक्तिकविरहिणीहदयहारे तीनोऽमन्दो योऽसौ आतपो घर्मः स एवातङ्कः 
सदःप्राणहरव्याधिः स एव पावकः तख संपकैण स्पेन स्फुटन्ति द्विषा भवन्ति 

यानि मौक्तिकानि तैरपलक्षितः विरहिणीनां विप्रलव्धकामिनीनरं हृदयहारो यत्र 
स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । सथलकमलठ्वालायमानमहासरसि स्थखानां कमलानां 
भल्वालयमानानि सेचनस्थानकसटशानि महासरांसि अखातसरोचराणि यस्मिन् सतथा 

तस्मिन् । पुनः कथंभूते । सरज्वरावेगसंगताङ्गनाद्गस ङ्स जातक्ताथक्रभ्ममानजल्के लिदी- 

विकापद्कजकानने सरः कन्दपस्तख संबन्धी योऽसौ ज्वरो व्याधिविकेषस्तस्यायेगेन 
समन्ताच्छवेन संगतं सहितं यत् अङ्कनाया अङ्गं तस्य सङ्गेन मेलापकेन संजातो योऽसौ 
काथः अत्युष्णं जलं तेन क्तभ्यमानानि रन्ध्यमानानि जल्केलिदी्धिकाणां पदन कराननानि 
कमर्वंनानि यसिन् स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । मल्याचलमेखसास्लनर्धिवे- 
~~~. 

१-२. 'पदङ्कनानः इति सटीकपुस्तकपाठः, ३. वदनानिः इति सटीकपुस्तकपाठः. 



आश्वासः) यंशसिरके चम्पूकाव्यम् । ५२३ 

स्खरज्रुधिवेकानिकनीहारसीकरस्म्दसाप्रैचन्दनदुमाेषारसटेटिहान- 
कामिनीमनस्ि रिरिरगिरिगुदागरहोसक्गसीनसीमन्तिनीकुचामृतकुम्मप- 

रिरम्मनिमरनभश्चरनिकरे नगनिञ्नावनीवनविहरहरिणीविषाणकोणकण्ड्- 
यनघुखस्वपोन्षुलकुरङ्गपरिषदि तीरमरूढग्रोढपादपतठतरङ्गिणीसयेरदकु- 
दरविदरतकरहंसनिवहे महावराहावगाहविमाह्यमाणवाहिनीकहदासादिया- 
दसि निःरस्यतहचिरवलठरोच्हुखयरोके अविच्छिनच्छायावनीध्रन्धा- 

सानिलनीहारसीकरयन्दधद्रैचन्दनमाशेषलाङटेलिहा नकामिनी मनसि मल्योचरखें 
चन्दनगिरेयौं मेखला कटिनी तत्र स्खलन्ती आस्फालनं प्रा्ुवन्ती या जकूधिवेल समुद- 
तीरविङृतिस्तस्याः संबन्धिनः अनिलनीहारसीकराः शीतल्जल्कणास्तेषां खम्देन क्षर- 
णेन साद्रौ जलङ्कित्ना ये चन्दनद्धमाः श्रीखण्डवृक्षासतेषां आशवे आलिङ्गने लारुषघमदल्याकाष्क 
लेलिहानकामि नीनां कालसर्पिणीनां मनधित्तं यस्मिन् निदाघानेहसि स तथा तस्मिन् । पुनः 
कथंभूते । शिशिरगिरिगहाग्रहोत्सङ्गासीनसीमन्तिनीकुचामुतुम्भपरिरम्भनि्भरनमश्च- 
रनिकरे शिशिरगिरि्हिमाचल्पर्वतस्सय गुहाः कन्दराणि तान्येव ग्रहाणि उपवासितानि 
तेषां उत्सङ्गेषु अङ्केषु आसीना उपविष्य याः सीमन्तिन्यः कमनीयकामिन्यस्तासां कुचासत 
एव अग्र॒तक्कम्भाः पीयूषकलशस्तेषां परिरम्भेषु आलि्गनेषु निभैरा गाटतरा नभश्वर- 
निकरा बिदययाधरसमूहाः यस्मिन् स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । नगनिस्नावनी- 
वनविह्ारहूरिणीविषाणकोणकण्डूयनयुखखापोन्मुखकुरङ्गपरिषदि नगानां निश्नावन्यो 

नीचैस्तरभूमयस्तासां वनानि तेषां विहारेण पर्यटनेन उपलक्षिता या हरिण्यो 
सरगवनितास्तासां विषाणकोगानां ङ्गग्राणां कण्डूयनेन खजेनेन संतो योऽसौ 
सखशखापः खुखनिद्रा तसन् उन्भुखा बद्धोकण्ठा या कुरङ्परिषत् स्रगस्षमूहयो यस्मिन् 
स॒ तथा तस्मिन् । पुनः कथंमूते । तीरपररूढग्रीढपादपतलतरङ्गिणी सरोरुदहरषि - 
हरकर्हंखनिवदहे तीरयोसय्योः प्ररूढाः संजाता ये प्रौढपाद्पाः महाब्रक्षास्तेषां 
ते अधोभागे या तरङ्गिणी नदी तस्याः यानि सरोरुदाणि तेषां ऊहरेषु षिचेषु 
विहरन्तः कलदंसानां निवहः यस्मिन् स॒ तथोक्त सस्मिन् । पुनः कथंभूते । महा- 
वराहावगाहविग्रह्यमाणवाहिनीकहदासादियादति महावराहः वृहदरण्यराश्चुकस्तेषामव- 
गाहैेन समन्ताद्विखोडनेन त्रिग्राह्यमाणाः खीक्रियमाणाः ये वाहिनीक्रा इदा - नदीनां 
धिरेयासानासादयन्ति प्राप्रुबन्तीसेवंशीलानि यादांसि जलजन्तवो यस्मिन् स तथा 
तस्मिन् । पुनः कथंभूते । निःत्यतटचिग्रव्टलेच्ुखयलोके निःरल्या नित्रेतिपक्षाः 
तद्टचिरव्छेष्ु तडागकर्दमेपु लेठन्तो ग्न्त ये ठखया सहिषास्तेषां लोकः 

समूहो यस्मिन् स तथा तसन् । पुनः कथमूते । अविच्छिन्नच्छयावनीघ्ररन्ध्रा- 
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राधनो द्ुरसिन्धुरद्विषि करपुष्करावरेषनदनिमभसामजसूत्कारसमीरसेष्य- 

मानसकिलिदेवतादेदे रोमन्थमन्थरमुलमादेयीनिवहनिरदवु्ाखवर्थस- 

खिनि खरातपतपनताम्यन्मयरुक्तस्फीतफनपुष्टोपहारितिपस्वरुपाल्पीटष- 

यन्ते नितान्तोत्तप्तायसचृण॑समानमामैरनसि निदाधानेहसि, भवतः प्रतापे- 
षिव च प्रचण्डीमवःसु मार्तण्डमण्डकेषु यसःप्रपरेषिवातिदीर्धेु दिवसेषु 
रातरुसंततिष्विव रुषीयसीषु॒रात्रीषु वैरिमनोरथेष्विव शोषमभिरषत्यु 

राधनोदधरसिन्धुरद्टिषि अविच्छिन्ना निरन्तरा छया येषु तानि अविच्छिन्नच्छा- 
यानि यानि अवनीघ्ररन्ध्राणि पर्वैतविवराणि तेषामाराधने उद्धुरो निवायः सिन्धुरद्धिद् 
धिहो यच्र निदाघानेहसि स॒ तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । करपुष्करावरोषनदनिमस्न- 

सामजसूकारसमीरसेव्यमानसलिरदेवतादेहे करस्य दुण्डादण्डसखय पुष्करं शुण्डाग्रं 
अवशेषं उद्धरितं यथा भवत्येव नदेषु निममा ये सामजास्तेषां सूत्कारसमीरेरच्छरस- 
पतिः सेव्यमानः सरिर्देवतानां जख्देवतानां देहा यसिन् स तथा तस्मिन् । पुनः 
फथंमूते । रोमन्धमन्थरसुखमाहेयीनिवहनिरुद्वबुध्राश्वत्थ्ाखिनि रोमन्थश्चविंतचर्वेणं 

तस्मिन् मन्थराणि मन्दक्रियाणि मुखानि यासां माहेयीनां गवां निवहैः निरुद्रचुप्रा अत्र 
तमूराश्च अश्वत्थश्ाखिनः पिप्पख्वृक्षा यस्िन् स तथा तसन् । पुनः कथंभूते । 
खरातपतपनताम्यन्मयमुक्तस्फीतफेनफुष्यो पदारितपल्वर्पालिपीडपय॑न्ते खरस्तीव्रतसे 
योऽसावातपसेनोपलक्षितो योऽसौ तपनः श्रीपूर्यस्तेन ताम्यन्तो दुःखीभवन्तो मया 
उष्रासेमुक्ताः स्फीताः प्रचरा ये फेना अब्धिकफा सागरमलनामानः । उक्तं च~ 

“डिण्डीरोऽब्धिकफः [फेनः] ।' तेषु फु्टानि पुष्पाणि तैरपहारितः पूजितः पल्वलस 
तष्ट ॒पालिपीटधूनां पाटितरुविशेषाणां पर्यन्तः प्रान्तो यस्मिन् स तथा तस्िन्। 
पुनः कथंभूते । नितान्तोत्तप्तायसचूर्ण॑समानमागैरजसि नितान्तसुत्तप्तं यत् आयसचुी 
तेन समानं मागरजो पथधूटी यत्र॒ निदाघनेहसि स तथा तस्षिन् । केषु सषु 
चर्मदिनेषु मध्याहसमयानतिक्रमेण वाहयामासेति संबन्धः । मार्तण्डमण्डटेषरु प्रच. 
ण्डीभवत्सु तीन्रतरेषु संजायमनेषु सत्सु । कथंभूते दिवसेषु । भवतः प्रतपिष्विव यथा 
भवतः प्रतापाः शतु प्रचण्डा भवन्ति । पुनः केषु सत॒ दिवसेषु । सतिदीर्धेषु सत्घु । 
कथंमूतेषु दिवसेषु । भवतो यशःप्रसरेष्विव यथा भवतः यराःप्रसरा अतिदी्धा 
भवन्ति । पुनः का सतीषु । रत्री ल्घीयसीषु हखासु सतीषु ! काखिव । भवतः 
शनुसंततिष्विव यथा भवतः शचुसंततयो लषीयस्यो भवन्ति । पुनश्च केषु सत्य । 
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१. वाटः पथश्च मायश्च' ईति त्रिकाण्डरोषादकारान्तोऽपि पथशब्दः साधुः. 
थ्वीधूरी' इति सटीकपुस्तकपाठः, 
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जलाशयेषु सपलपक्षेषिव क्षीयमाणकोशदण्डेषु पुण्डरीकिणीखण्डेषु, 
कुरुरलिकुलावलिद्यमानभरूरतान्तहृदर्यगभम् अनङ्गरसोत्तरङ्गापाङ्गावकोक- 
सारणिसिच्यमानसहचरानोकहम् अरविन्दमकरन्दामोदसंवादिमन्दसयन्द- 
मानाश्वासानिखसरालम् अधरदरगमाविभूतसितपरसूनोपहारितिनिखिर्दि- 
ग्देशाम् उन्मदपिकपाकपेररोष्छापकृतकणौगृतवर्षम् अमिनवोद्धिचमानकु- 
चक्ुड्रोल्वणमुजरतामध्यम् उह्टसह्टावण्यजछ्वलिवाहिनीविहितसातवर- 
यम् उदीणेतरनाभिसंपादितजलकेख्वापिकम् अनन्यभूविशिखपृङ्काममाग- 

जलाशयेषु शोषे अभिलषत्यु सत्यु । केष्विव जलारयेषु । भवतो वैरिमनोरथेषिवव 
यथा भवतो वैरिणो मनोरथाः शोषममिरुषन्ति । पुनश्च केषु सत्पु । पुण्डरीकिणी- 
खण्डेषु पद्चिनीददेषु क्षीयमाणकोशदण्डेषु क्षयं गच्छत्सु कमलमध्येषु कमलनाखेषु । 
पयभूतेष्विव । सपत्नपक्षेषविव रानरुपरिवारेष्विव यथा सपत्नपक्षाः क्षीयमाण- 
भाण्डागारसेन्याश्च भवन्ति । कथंभूतं मदनमंद्विनों नामोधयानम् । प्रियतमा- 
जनमिव । कथंभूतमुधानं भ्रियतमाजनं च । इरुखटिकुलवलिद्यमानभरुखतान्त- 

हृदयंगमम् कुरुखा अलकासर एव अचिङ्कलानि तेरवलिद्यमाना ये भूकतान्ता भ्रप्रान्ता- 

सेहदयंगमं मनोहरम् । उद्यानमपि र +. भवति । 
पुनः कथेभूतम् । अनङ्गरसोत्तरङ्गापाङ्गावलो कप्तारणिसिच्यमानसहचरानोकटम् अनङ्ग 
रसेन कामरगेण उत्तरका उत्कण्ठा ये अपाङ्गाः कटाक्षावलोकनानि तेषामवलोकः स 
एव सारणिः कृचनिमनदी तया सिच्यमाना नोकहम् । उदयानमपि “° ˆ 

१११३ + भवति । पुनः कथंभूतम् । भरविन्दमकरन्दामोदसंवा- 

दिमन्दखन्दमानश्वासानिलाघरालम् अरविन्दानां योऽसौ मकरन्दः पुष्परयस्तस्यामोदे 

संवादि स्परद्धीपरः अनुकारक उपमोत्मादको मन्दः दनैः रनः सखन्दमानशङन् योऽसो 

श्वास्तानिलः चीमुखमारूतस्तेन अघराङः अपयन्तस्तम् । उयानमपि ् 

१९. भवति । पुनः कथंभूतम् । अधरदर्गभौविभूतसितप्रमूनोपदारितनिखि- 

कदिग्देशम् ०००९ प 

उदयानमपि ० भवति । पुनः कथंभूतम् । उन्म- 

द्पिकपाकेशलोहयपकृतकणाम्रतवषम् उन्मदो योऽसौ पिकपाकः पुंस्कोकरिरुद्रत् 

पेदाला ये उश्टापा उद्रवनानि तैः कृतः कणौनां अग्रुतवर्षां येन त्रियतमाजनेन स तथा 
तम् उ्यानमपि कोकिलालपकणगरतवधं भवति । पुनः कथंभूतम्। मभिनवेोद्वियमानकु- 
चङरद्यलोल्बणभुजलतामध्यम् अभिनवानि प्रखग्राणि उद्धियमानानि उत्पा्यमानानिं 
यानि कुचकुखलनि सनमुकुलनि तैरल्डरण उद्विक्तो भुजरतामध्यो बाहुव्टीमध्यप्र- 
देशो यख प्रियतमाजनसख स तथा तम् । उदययानमपि कुडलरसंयुक्तछतामध्यं भवति । 

पुनः कथंभूतम् । उछठसह्टावण्यजलवलिवादिनीविहितखातवल्यम् उछटसत् उत्करीडत् यत् 
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युभगरोमरानिदरिताङ्करितकुव्योपकण्टम् अगमाम्यणेप्रसाधितमकरध्वना- 
राधनजधनवेदिकम् उच्छल्दनवरतरतिकुुमपरिमरोपटिप्यमानवनदेवता- 
भवनम् उपारूटोरकदलीकाण्डकाननरमणीयम् जरक्तकरक्तपादपष्ठवन- 

खपुषपनिष्पादितविदहारधराशोमम् अप्रतिमनिजदेहच्छायापनीताखिरातप- 
संतापम् उडमरपुरूषरतश्रमपंजातखेदनरमञ्जरीजाल्जनितयत्रधारागृं 

लावण्यजलं तेनोपलक्षिता या वलििवरीभङ्गः सैवं वाहिनी नदौ तया विहितं रचितं 
खातवल्यं खातकामण्डलं येन स तथा तम्! उदययानमपि जल्श्तखातवल्यं मवति । पुनः 

कथंभूतम्! उदीर्णतरनामिसंपादितजकल्केडिवापिकम् उदीणैतरा अतिगम्भीरा या नाभि- 
सद्रमध्यग्रदेशस्तया संपादिता उत्पादिता जल्केलिवापिका येन तथा तम् । उदयानमपि 
जल्केटिवापिकासहितं भवति । पुनः कथमूनम् । अनन्यभूविशिखपुङ्काग्रभागुभम गरोमरा- 
जिहरिताङ्करितकुस्योपकण्ठम् अनन्यभूः कन्दपैसख विशिखा बाणास्तेषां पु्काः पत्राणि 
तेषामग्रभागाप्तद्रत्छुभगा आनन्दकारिणी या रोमराजिः सा एवदहरिता दूवौ तया- 
दुरितमभिनवोद्धेदसहितं कुल्यो पकण्ठं सस्मन्दिरसमीपे येन तथा तम् । उदयानमपि हरि- 
ताङ्करैरपरक्षितकुल्योपकण्ठं छृत्रिमनदीसमीपं भवति । पुनः कथंभूतम् । अगमाभ्यर्ण- 
प्र्ाधितमकरध्वजाराधनजपनवेदिकम् अगमसख अभ्यर्णे प्रसाधिता श्रिता मकर- 
ध्वजाराधनाय जघनवेदिका चीकव्यग्रभागो येन स तथा तप् । उदययानमपि बृक्षसमीपङृ- ` 
तकामाराधनवेदिकं भवति । पुनः क्थभूतम् । उच्छल्दनयरतरतिकुसुमपरिमणरेपटिप्य- 
म्रानवनदेवताभवनम् उच्छलन्ति अनवरतं यानि रतिकुषुमानि प्रेमपुष्पाणि तेषां परिमखेन 
उपर्प्यमानं संबाखयमानं वनदेवताभवनं येन स तथा तम् । उद्यानमपि पुष्पपरिमलवा- 

सितदेवताभवनं भवति । पुनः कथंभूतम् ! उपाह्ढोरुकदटीकाण्डकाननरमणीयम् उपारूदं 
समीपे स्फुटीभूतं यत् ऊरव एव कदलीकाण्डकाननं मोचास्कन्धवनं तेन रमणीयः तम्। 
उद्यानमपि ऊरुकदटीकाण्डकाननमनोहरं भवति । पुनः कथंभूतम् । अलक्तकरक्तपादप- 
छवनसेपुष्पनिष्पादितविहारधरारोभम् अलक्तको लाक्षारपः। उक्ते च--‹राक्षा लक्षाज- 

लं द्कीबे यावो ऽलक्तो हमामयः ॥ तेन रक्ता ये पादपष्टवाः तैरुपलक्षितानि यानि नखपुष्पाणि 
कामाङूशकुघमानि तैर्निष्पादिता विदहारधरायाः कीडाभूमेः चोमा अभिख्या येन स तथा 
तम् । उयानमपि प्रवाख्पुष्यैनिष्पादितविहारधरासोमं मवति । पुनः कथंभूतम्। अप्रतिम. 
निजदेहच्छायापनी ताखिटातपसंतापम् अप्रतिमा अनुपमा या निजदेहच्छाया घ्ीजन. 

दारीरकान्तिसिया अपनीतो दूरीकृतः अखिल आतपसंतापो घर्मपरितापो येन स 
तथा तम् । उद्यानमपि व्ृक्ष्च्छायानिवारितातपसंतापं भवति । पुनः कथंमूतम् । 
उडमरपुरुषरतश्रमसंजातस्वेदजलमज्ञरी जालजनितयन्त्रधाराग्रहम् उडमरं महाटोपं यत् 

पुरुषरतं अधः पुरुषरतं तख श्रमेण खेदेन संजातं यत् स्वेदजलमञ्जरीजार तेन जनितं 



६ आश्वासः यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । ९२७ 

प्रियतमाजनमिव, चरणकिसट्यगप्रहारक्ीडाभिः ऊरुरम्भास्तम्भपरिरस्भके- 

श्मिः मेखटादेशदलजशय्यासेहणविनेदैः तनूरुदराजिताप्च्छिमञ्चरीभिः 
नाभिमण्डलाख्वारपरिसर्णेः वलिवह्वीवल्यरतिभिः कुचकुघमस्तबकबिक- 

® 0 सैः भुजरूतालिङ्गनविधिभिः बाहुतरुमूख्दशेनकुतृहुरेः विम्बाधरफरखाद- 
नप्रीतिभिः भपाङ्खग्रवखेरितिः भरूमज्ञपछवप्रसाधनटी राभिः अरुकवहरी 

श 0 

परिमर्मनोरथेः कपोरपुरकप्रसाधनप्रसूनावचितिमिः योवनारण्यवनदेव- 
ताराधनवरमसादैरिवान्येश्च तेसतेविरासैः मदनमदविनोदमुद्यानमतिचिरमः 

यन्त्रधाराग्रहं उड़मरकृचिममेघमन्दिरं येन श्रियतमाजनेन स॒ तथोक्तसतम् । उदया- 
नमपि यन्नधारागृह संयुक्तं भवति । कैः कैः कतवा उदयानमनुभूय मध्याहसमयानतिवा 
हयामास् । चरणकिसलयप्रहारकीडािः चरणान्येव किसलयानि तेषां प्रहारकीडाभिः । 

पुनश्च काभिः । उर्रम्भासतम्भपरिरम्भकेठिभि ४ 
स्तम्भौ तयोः परिरम्भकेिभिरालिङ्गनकीडाभिः । पुनश्च कैः तवा । मेखलादेशद 
कजकग्यारोहदणविनोदैः मेखलादेशः सरमस्दिरप्रदेशः स॒ एव दर्जशय्या पष्टवशय- 
नीयं तस्या आरोहणनिनोदेः । पुनः काभिः कृत्वा । तनूरदराजितापिच्छमञ्जरीभिः 
तनूख्हराजयस्ता एव तापिच्छमज्जयः कृष्णकाहटी कतरुवश्चय स्तासिः । पुनः कैः कता । 

नाभिमण्डलालक्वालपरिघपेणेः नासिमण्डलमेव आलवालं तस्य परिसपेणेः आर्द्य समु- 

छनैः । पुनश्च कामिः । वचिवष्टीवल्यरतिभिः वल्य उदररेखासम एव व्यः 

प्रतानिन्यसतासां वल्यरतिभिः मण्डलक्रीडामिः । पुनश्च केः स्वा । कुचङुसुमस्तबकवि- 
कल्पैः कुचा एव कुखमस्वकाः पुष्पसं घाताः तेषां विकल्पेरभेदैः । पुनः कैः त्वा । 
भुजलतालिङ्गनविधिभिः मुजा एव ल तास्तासामाचिद्ननविधिभिः । पुनः कैः कृत्वा । 
वाहुतर्मूरददौनकुतूहैः बाहव एव तरवः तेषां मूलदलैनकुतूहलेः । पुनश्च कामिः 
कृत्वा । बिम्बाधसर्फलाखादनप्रीतिभिः बिम्बाधरा एव फलानि तेषामाखादनप्रीतिभिः। 
पुनश्च कैः कृत्वा । अपाङ्गप्रसवखेठितेः अपाङ्गा एव प्रसवाः पुष्पाणि तेषां हेलितैः । 
पुनश्च काभिः । भ्रूमङ्गपयवप्रसाधनलीलाभिः भरूमङ्गा भुकुटयस्त एव पष्टवास्तेषां प्र- 
साधनटीलामिः परिकर्मक्रीडाभिः । पुनश्च कैः कृत्वा । मलक्रवदटरीपरिमलमनोरथैः 

अलकानां वहयैस्तासां परिमल्मनोरथैः परिमर्द॑नदोदेः । पुनश कामिः । कपोल्पुलक- 
'प्रसाधनप्रसूनावचितिभिः क्रपोच्ेषु यानि पुलकप्रसाधनानि पञ्चनखप्रदानानि त एव 
प्रसूनानि तेषां मवचितिमिः चुण्टनैः । न केवर्मेतेः कृत्वा उयानमनुभूय मध्याहसम- 
यानतिवाहयामास । अन्येश्वापरेससेः कामुकजनप्रसिद्धैविंखसैः कीडनः । करथमूते 
रन्यर्विलासेः । योवनारण्यवनदेवताराधनवर प्रसादैः यौवनमेवारण्यं वने वैडवनं तस 



९२१८ काव्यम । 

नुभूय, पुनर्यत्समन्तादुत्तररतरसरस्सारणीसलिङ्सेकयुकुमारोसीरसारकटग- 

मौविरभवदूवीदरदयामङितिदिग्वर्यं नवायनागवहीपहयोासमरासुसपूण- 
नगामोगभस्सितमायुप्रमाप्रसरं हरितमणिप्रकारपलारपेररुप्रतानचितमो- 

चमेचकरुचिरचिताम्बरापगापरकाछिन्दीसगमं बार्बकुरकुरबकतिरुकच- 
स्पकारोकसदटकारकिसर्यङुरखेरद्राचार्श्कसारिकं विकचविचकिरति- 

संबन्धिन्यो या देवता वनितावनयस्तासामाशधनस वरग्रदनेरिव । कथंभूतोऽहम् । तत्र 
यश्रधाराग्रहे भ्रियतमाभिः सह संकरीडमानः असुपरिचिश्ीड । समोऽकूजने" 
इति सूत्रेण सुचादिलात्कीडधातोरात्मनेपदम् । कूजने तु आत्मनेपदं न भवति । यथा 
संक्रीडन्ति दकगनि शब्दं कु्वेन्तीयर्थः । तत्र यन्त्रधारण्रहे पियतमाभिः 
सह् संकीडमानो रममाणः घर्मदिवसेषु मध्याहसमयानतिवाहयामासेति संबन्धः । तत्र 

कुत्र पुनरिति उद्यानाचुभवनादनन्तरम् । यत् यन्त्रधाराग्हं कथेभूतम्। समन्तात् सर्वैत्र 
उत्तररूतरसरत्ारणीसकिलसेकषठकुमारोसीरसारकटगमोवि्भवदवादलदयामलितदिग्वल- 
यम् उक्कर्षेण तरकर्तरा वेगवत्तरा सरन्ती गच्छन्ती या सारणी जलनीकस्तसयाः 
सचिङं तस्य सेकेन सेचनेन खकुमारोऽततिकोमलो योऽसौ उसीरसारकटः वीरणमूल 
अतिमनोहरः कटो भित्तिस्तख ग्म आविर्भवन्ति यानि दृकवादलनि शातप्वाप्टवानिं 
तैः इयामलितं दिग्वलयं यत्र यन्त्रधाराग्रहे तत्तथोक्तम् । यत् यन्त्रधाराग्रहं पुनः 
कथंभूतम् । नवाग्रनागवद्टीपलवोश्समरामु्चपूगनगामोगभत्सितभावुप्रभाप्रसरम् नवाग्राः 
प्रयग्रा या नागवछयस्तासां पछवास्तेषां उश्सः प्रादुभोवस्तख भरेण भारेण अभु 
मोटिता वक्धीकृता ये पूगनगाः कमुकवृक्षास्तेषामामोगेन आटोपेन परिपूणतया वा भ- 
ससितो निराकृतो भानुप्रभाप्रसरो यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । हरितमणिप्रकाराप- 
लाश्पेशलाप्रतानचितमोचमेचकरुचिरचिताम्बरापगापरकालिन्दीसंगमम् हरितमणिरदम- 
गभेरनम्। उक्तं च--गारुडात्मजं मरकतमदमगमं दरिन्मणिः । रोणरलं लोहितक पद्यरा- 

गोऽथ मौक्तिकम् ॥° सुक्ताहरितमणिर्मरकतमणिरियर्थससख प्रकाशो शयो तस्तत्सदशानि 
यानि पलाशानि पत्राणि कदरीदलानि तैः पेशलो ऽतिमनोदरो योऽसौ प्रतानो विस्तारस्तेन 
चिताजटिता या मोचाः कदत्यः। आ" कारौ खीकृतौ हसौ कचित्” इति वचनात् 

मोचाराब्दसय हखत्वम् । तासां मेचकरुचयो नीलदीप्तरयस्ताभी रचितः" अम्बरापगायाः 
अपरकालिन्दीसंगमो द्ितीययमुनामेलापको तत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । बाङ्बङु- 
लकुरबकतिरुकचम्पकाशोकपदहकारकिसर्यकुलवेलद्राचाल्छ्चुकसारिकम् अमिनवाश्च ते 
वकुलाः केदारतरवः, कुरबकाश्च रक्ताम्लानब्रक्षाः । उक्तं च--"अम्लनस्ु महासहा । तत्र 

शोणे कुरबकः तत्र पीते कुरण्टकः ॥' तिलका छरकक्षा । उक्तं च--"तिलकः क्षुरकः 
श्रीमान्. पुरुषदछन्नपुष्पकः ।' तिख्पुष्प इव्यर्थः । चम्पकाश्च हेमपुष्पकाः, अशोकाश्च 



६ आश्वासः यरासिरुकेचम्पूकाव्यम् । ९२९, 

सुक्तकमद्िकारामकुसुमस्तवकतारकितकतामण्डपं निरन्तरनिष्पन्ददुर्दिनज- 
रकल तख्वाटुकार्वाख्विषूढयवप्ररोहषैण्डुरितभित्तिभागं स्फुरकुञ्यल- 
पारलीप्रसूनोपहारसौरभास्वादलुव्धमधुकरारब्धवषटकीवायं मदोकल- 
कोकढुकुभकुररवककर्दाचनेकपयःपतङ्गप्तचापलोच्छरत्सरो नरजःपुञ्ञ- 
पिज्ञरजरुकेडिदीधिकान्तराद्पुखिनप्रसाधितप्रासादयेदिमध्यसबद्धसङिर्त्- 
लकं रायनाभ्यणौवतीणैसुवणैमणिरजतभाजनविन्यश्यमानमल्यजायुरुसरग- 
वज्चुलमरक्षाः, सहकाराश्च अतिसुगन्धाग्रदक्षाः, तेषां किसलयानि तेषां कुलानि तेषु खे. 
लन्तो वाचाला बहुवाचः काश्च सारिकाश्च यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । विक 
चविचकिखातियुक्तकसद्िकारामकुसुमस्तबकतारकितरतामण्डपम् विकचानि विकसिता- 

नि यानि विचकिलानि मिकापुष्पाणि मोगरकङ्कसुमानि । उन्तं च--“मद्िक्ा । द्विपदा 

सौ विचकिलसेवाणो यवनोद्धवा !' अतियुक्तकानि सख॒रपणिपुष्पाणि । उक्तं च-अति- 
मुक्तः पुण्ड्कः स्यात् वासन्ती माधवी लता । मण्डको निघुदुश्वेव "" वसन्तधराश्रयः । 
कामुकः धरमरोत्सवः । मष्टिका च अतीवपुष्पा तासामारामो वनं तख कुषमसबका- 

सेस्तारकिता र्तामण्डपा वष्टीगृहयणि यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंमूतस्। निरन्तर निष्प- 

न्ददुर्दिनजलकल्रतर्वाकालर्वाखविरूढयवप्ररोहपाण्डरितमित्तिभागम् निरन्तरमि- 
ष्पन्देन निर्विच्छिन्नजल्खावेण दुर्दिना जक्बहुख ये जलकलशञास्तेषां तटेषु यद्वा 

काट्वालनि धूटीस्थानकानि तेषु ॒विरूढाः प्रादुभेवन्तो ये यवप्ररोहाः रि(स्ि)- 

तशकाङ्करास्तैः पण्डुरिता भित्तीनां मागाः मदेशा यसिन् तत्तथोक्तम् । पुनः कर्थभूतम्। 

स्फुरकुड्मलपाटटीप्रसूनोपदारसौरमाखादङभ्धमघरुकरारब्धवछकी वायम् स्फुटन्ति विक. 
सन्ति यानि कुञ्ल्पाटटीनां वसन्तदू तीनां प्रसूनानि तेषामुपहारः प्रकरस्तसखय सौरभं 

तसयाखादे आघ्राणे छन्धा लोभं गता ये मधुकरासतेरारब्धं वछ्कीवायं यत्र तत्तथो- 
तम् । पुनः कथंभूतम् । मदोत्ल्कोककुक्कुभक्ुररबककलरहंसायनेकपयःपतङ्गपक्षचाप- 
लोच्छलत्सरोजरजःपुञ्ञपिञ्रजल्केलिदीधिकान्तराल्युलिनप्रसाधितप्रासादये दिमध्यसं. 
बद्धसटिलतूलिकममदोत्कल् मदेनोत्कटाः कोकाश्च कुद्कुभाशव । तिसिरा सावा इति यावत् । 
कुरराश्व बकाश्च कलहंसाश्च कादम्बास्ते आदियंषां हारीतकारण्डवचकोरटिष्ठिभिकपिञ्च- 
लादीनां तेच ते अनेके बहवः पयःपतङ्गा जलपक्षिणस्तेदां पक्षाणां चापेन चपल- 

त्वेन उच्छलन्ति यानि सरोजरजांसि तेषां पुज्ञे रारिभिः पिज्ञरा गोरोचनवणी या 
जल्केलिदीर्धिक्ा जल्कीडावापिका तासामन्तराटेष्ुं यानि पुलिनानि जलोत्थितद्रीपा- 

स्तेषु प्रसाधिताः कृता यें प्रासादास्तेषां मध्येषु या वेदयो वेदिकासासां मध्येषु अ- 
न्त्मागेषु संबद्धाः सम्य्रचिताः सछिलतूटिकाः पानीयशय्या यत्र तत्तथोक्तम् । 
उत्त च-"आरेष्यरेखिनीतूलशम्या प्रोक्ता च तूलिका । पुनः कथंभूतम् । शय- 
नाभ्यणीवतीर्णखुवर्णमणिरजतभाजनविन्यखमानमलयजागुरष्रगनाभिकपूरपरिमलोद्वा- 

५७ 
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नाभिकर्पूरपरिमलोद्वाहिवारिपूरं परयन्तयत्रज्धरवषामिषिच्यमानस्थरक- 
मिनीकेदारं विविधव्याटवदनधिनिगेखजलधाराध्वनितङ्यलासमानभव- 
नाङ्गणबर्हिणं चन्द्रकान्तमयमृणाल्विटक्षवस्छोतःसंतप्यंमाणविनोदवारछं 
कररिकरविकीयेमाणप्तीकरासारसूतरिताङ्गनाख्कसुक्ताफटभरणं मकरयुख- 
मुक्तनिर्चरनीदारष्ायमानकामिनीकुचकुम्मचन्दनखासकं विासवहरी- 
वनवानराननेोद्धीणपानीयापनीयमानमानिनीकपोरतङतिकपत्नं जक्देव- 

 हिवारिपूरम्। शयनख शण्याया अभ्यणौनि अवती्णीनि मण्डितानि ुवर्णेभाजनानिं 

मणिभाजनानि रजतभाजनानि तेषु विन्यसखमाना धरियमाणा ये मल्यजानामयगुरूणां मग- 

नाभीनां कषूराणां तेषां परिमला विमर्दोत्थगन्धाः तान् वहन्तीत्येवं्षीख वारिपूराः 
यन्न तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । पयेन्तयन्त्रजलधरवषौभिषिच्यमानस्र्कमलिनीके- 
दारम् पथेन्तेषु प्रान्तेषु यन्रजल्धरा यन्रकृतकमेधास्तेषां वर्षेण अभिषिच्यमानाः 
स्थलकमलिनीकेदाराः स्थककमलिनीनां केदारा जलश्तक्षेत्रा यत्र॒ तत्तथोक्तम् । पुनः 
कथंभूतम् । विविधव्याल्वदनविनिगैलजरधाराध्वनितल्यलखमानभवनाङ्गणबादिणम् 
विचिधा नानाप्रकारा ये व्यालाः परत्रिमगजसर्पसिहव्याघ्रचित्रकादयस्तेषां वदनेभ्यो विनि. 
गंलन्दो या जलधारा अपृछटाः तासां ध्वनिः तख ल्येन साम्यतया स्स्यमाना भवना- 
दृण वर्हिणः मयूरा यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । चन्द्रकान्तमयम्रुणारुबिलल्षव 
व्ोतःसंतप्यैमाणविनोदवारलम् चन्द्रकान्ताश्चन्द्रकान्तमणयसतेर्निशैताश्वन््रकन्तमया ये 
मरणाः पदयनाखानि तेषां विङेभ्यरिठद्रभ्यः वन्ति क्षरन्ति यानि खोतांसि स्रोतोऽम्बु 
सारणानि तैः संतप्येमाणाः प्रीयमाणाः विनोदवारलाः कीडाहंसवनिता यच्र तत्तथोक्तम् । 
पुनः कथंभूतम्। करटिकरविकीयमाणसीकराघारपूतिताङ्गनाककमुक्ताफलाभरणम् करि. 
नः कृत्रिमगजास्तेषां करैः शण्डादण्डेः विकीर्यमाणा विष्षिप्यमाना ये सीकरास्तेषामाघा- 
रेण वेगवदर्षण सूत्रितानि रचितानि अङ्गनानां अलकेषु चूरणैकुन्तटेषु सुक्ताफलनां 
आभरणानि यत्र यच्रधारागृरहे तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । मकरथुखसुक्तानिश्रनी 
हारोश्सखमानकामिनीकुचकुम्भचन्दनस्थासकम् + 

ॐ ® ^ ¶ ^? ® @ 

पुनः कथंमूतम्। विखासवद्ठरीवनवानराननोद्वीणेपानीयापनीयमानमानिनीकपोकतलतिल- 

कपच्रम् विलासवछरीवनेषठ कृिमक्रीडाव्टीवनेषु ये वानराः छ्त्रिममक्रैटास्तेषामाननैर- 
द्रीणीनि उद्रान्तानि यानि पानीयानि तैरपनीयमानानि पक्षाल्यमानानि मानिनीनां कपो- 
लतलानां तिलकपत्राणि पत्रवस्यो यत्र यन््रधार ग्रहे तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । 
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तातुमुरजर्केडिक्दावहोकनोन्मदनारदोत्ताकताण्डवाडम्बरितरिखण्डि- 
मण्डटीनिष्ठचूतनिविडनीरप्रवाहविडम्ब्यमौनविासिनीजधनं कृतकनाका- 
नोकदस्कन्धापीनपुरख॒न्दरीदस्तोदस्तोदकापायमानवहमावतंसकिसल्या- 
श्वासं पवनकन्यफोडमरचामरानिरविनोचमानघुरतश्रान्तसीमन्तिनीमानसम् 
इतस्ततः पयोधरपुरंधिकासतनकटशविधीयमानमज्नावसरं शशिर्थनिरजि- 
तनीहारमहीधरम् 

अपि च। 

हसते स्पष्टा नखान्तैः कुचकरशतटे चूुकप्रकरमेण 
वक्रे नेचान्तराभ्यां शिरसि कुवर्येनावतंसापितेन । 

जठ्देवतातुमुखजलकेलिकलहावलोकनोन्मदनारदोत्तालताण्डवाडम्बरितशिखण्डिमण्ड- 
ठीनिष्ठयूतनिविडनीरग्रवादविडम्ब्यमानविलपिनीजघनम् जछ्देवतानां तुलो रौद्रो 
योऽसौ जलफेठिकलहस्तस्यावलोकनेन उन्मदः सहः योऽप नारदस्तयोत्ताटसुत्कं 
यत्ताण्डवं नरं तेन आडम्बरिता अवलोकनमागता या शिखण्डिमण्डली मरीच्यादिसप्त- 
विसमूहस्तया निष्ठवूत उद्रीणैः योऽसौ निविडनीर प्रवाहः पाटलजप्रवाहः तेन विडम्ब्य- 
मानानि खङीक्रियमाणानि विलासिनीनां जघनानि कय्यप्रभागा यत्र तत्तथोक्तम् । 
पुनः कथंभूतम् । कृतकनाकानो कहस्कन्धासी नुरण॒न्दरीदस्तोदस्तोदकापायमानवषछमावतं- 
सकिसलयाश्वासम् कृतकाः ये नाकानोकहाः कल्पवृक्षास्तेषां स्कन्धेषु शाखामृटेष्ु आसी. 

ना याः सुरघ॒न्दयैसासां हसतैरुदसतानि उत्क्षिप्तानि यान्युदकानि तेरापायमान उत्पद्य 
मानो वहमानां प्रियतमद्लीणामवततसानां क्णपूरणां किसलयानां आश्वासं जीवनं यत्न 
तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । पवनकन्यकोडमरचामरानिरविनोद्यमानसरतश्नान्तसीम- 
न्तिनीमानखम् पवनकन्यकाः कृत्चिमचमरधारिण्यः पुत्तलिकासासामुडमर उक्कयो 
योऽसौ चामरानिखः तेन विनोयमानानि अश्वयेपूवेकमाह्वायमानानि सरतश्रान्तानां 

संभोगखेदवतीनां सीमन्तिनीनां मानसानि यच्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । 
इतस्ततः पयोधरपुरधरिकास्तनकलरविधीयमानमजनावसरम् इतस्ततो यच्च तत्र पयो- 
धरपुरे्िकाणां छत्रिममेषपुत्तलिकानां स्तनकलरैर्विघीयमानः क्रियमाणो मजनावसे 
यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथंमूतम् । दशिर्यनिजितनीहारमहीधरम् रेरिर्येन शीतत्वेन 
'तिर्जितो नीदहारमहीधरो हिमाचलो येन यच्रधाराग्रहेण तत्तथोक्तम् ॥ 

अपि च विशेषव्यावणैनं करोति-दस्ते स्पृष्रेादि। तत्र कुत्र । यत्र यन्नधारा्हे 
यन्नघ्ची कृतिमन्नी चन्दनखन्द्धाराः गन्धस्ताराश्योतच्छटाः लिशिराः विकिरति विक्षिप- 
ति। चिच्रमाश्वयमेतत् । हसते स्प्रष्टा सती नखान्तैः कामाङ्करप्रान्तेः चन्दनखन्दधाराः 
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श्रोण्यां काञ्चीगुणभेशिवरिषु च पननाभिरन्धेण धीरा 
यत्रखी यत्र चित्रं विकिरति रिरिराश्चत्दनस्यन्दधाराः॥ २७९ ॥ 

तत्र य॒त्रधारग्रहे, चिरीषक्ुघुमदामससदामितकरुन्तककरापाभिः विचकिलमु- 
कुलपरिकस्ितहारयष्टिभिः पाटीप्रसवसुरमिदधम्मिष्ठमध्याभिः क्णपूरम- 
स्बकौद्धदयुन्दरगण्डमण्डलामिः म्रणाटवर्याठंङृतकराचीदेश्चामिः अम- 

~ (0 (न 

न्दचन्दनखयन्ददुदिनस्तनतटाभिः निबिडजलकरीडामाञ्चिष्टदष्टिमिः वहभ- 

विकिरति, कुचकलशतटे सनकलशमूले स्प्रष्टा सती चूचुकप्रक्रमेण कुचाग्रावसरेण चन्द् 

नखन्दधाराः विकिरति, वक्रे स्पृष्टा सती नेत्रान्तराभ्यां लोचनमध्याभ्यां चन्द्नखन्द्- 
धाराः विकिरति, शिरसि मस्तके स्प्र्य सती अवतंसार्पितेन कर्णपूरेण कुवख्येन चन्दन- 
खन्दधाराः विकिरति, श्रोण्यां कव्यां स्था सती काच्चीगुणत्रैः करिमेखलादोरप्रान्तैः 
चन्दनखन्दधाराः विकिरति, चरिवटिषु उद्ररेखास स्रष्टा सती पुनश्च पुनरपि नाभि- 

रन्ध्रेण तुर्दिकाद्द्ेण चन्दनस्यन्दधाराः विकिरति, यन्नघ्ली कथंभूता । धीरा अनाविला 
निर्मला । दीपकस्मुचयाल्कारः १ 

किं कुकणोऽहम् । प्रियतमाभिः सह् संकीडमानः । कर्थभूताभिः प्रियतमाभिः । 
शिरीषकुषमदामसंदामितङन्तल्कखापाभिः शिरीषकुमदामभिः रिरीषपुष्पमारसिः 
संदामिताः कुन्तलकलापा भ्रथिताः केरदस्ता यामिस्ास्तथो क्तास्ताभिः 1 उक्तं च-- 
रिरीषस्तु कपीतनः भण्डिलो घ्रदुपुष्पाः भण्डीरः राङ्धिनीफलः शुकतनुर्यामककल्क- 

रुभ्रियः भडीवेति (१) यावत् । पुनः कथंभूताभिः । विचकिलमुकुल्परिकत्पित- 

हारयष्टिभिः विचकिखो मोगरकस्तख मुकुलः कलिकाभिः परिकव्पिता रचिता हार 
यष्टयो मुक्ताफलमाखा याभित्ञासथोक्तास्ताभिः । पुनः कथंभूताभिः । पाटलीप्र- 

सवसुरभितधम्मिष्ठमध्याभिः पाटली वसन्तदूती तस्याः प्रस्ैः सुरभितः धम्मि 
संयताः कचास्तस्य मध्यो म्मा याभिस्तास्तथा ताभिः । पुनः कथंमूताभिः । कर्णपूरम. 
रवकोद्धदइन्दरगण्डमण्डलाभिः कर्णपूरय संबन्धी योऽसा मश्वकः पत्रपुष्पवि- 
दोषः तखोद्धदैर्मञ्रीभिः खन्दराणि गण्डमण्डंडानि यातां ताः तथा ताभिः । पुनः कथ- 
भूताभिः । सरणाल्वटयाच्कृतकलचीदेशाभिः प्रणालनां वल्यैः करकैः अलकृताः क- 

लाचीदेशाः प्रकोष्देशा भागा याभिस्तासथा ताभिः । पुनः कथंभूताभिः । अमन्दचन्द्- 
नखन्द्दुदिनस्तनतटामिः अमन्दः प्रचुरतयरो योऽसो चम्दनस्यन्दः गन्धसारदवसेन 

दुदिनानि विलिप्तानि सनतटानि यासां तास्तथा ताभिः । पुनः कथभूतामिः । निबिड 
जखकरौडामाज्ञिटदष्टिभिः निविडा गाढा या ज॒लक्रौडः तया माञ्जिष्ठा; पाटला दृष्टयो 
यासां तास्तथा ताभिः । पुनः कथंभूताभिः । वहटमलोकहुस्तयन््रो दस्तजल्जडांजुकव्यक्त. 

नित्नोचतप्रदेशामिः वह्टमलोकख श्रियजनय दस्तख संबन्धि यत् यत्रं जलो. 



६ आश्वासः) यद्सिरकचम्पूकावयम् । ९३६ 

लोकहसयत्रोदसजरजडांशकव्यक्तनिमो्रतपरदेशामिः अमयौदारपविख- 
(न {~ [क 1 ४ 

सहासोह्ठासाभिरामाभिः प्रियतमाभिः सह संकीडमानः 
विवश्चविसिनीकन्दच्छेदैमणारविभूषणै- 

मख्यजरसयखन्दाद्रदरिरयोकदरोच्यैः । 
युवतिटदयेहंरत्तारस्नैश्च विरासिनां 

(~ ~ £ $ (५ 

समधिकरतिजातः काम निदाघप्तमागमः ॥ २७९ ॥ 

भाखद्धाखति दाहवाहिमरुति ज्वाखेल्यणाद्चाक्ृति 
सुष्यद्भुभृति दीप्यमानवियति प्रङ्खन्ुखाम्भोदयुति । 

त्षपयन्रं तेन उदस्तं सुक्षिप्तं यजं तेन जडानि आप्रीणि यान्य॑द्चुकानि तेषु व्यक्ताः 
स्फुटीमूता निश्नोत्ततप्रदेशा जघनस्तनादिस्थानानि यासां तास्तथोक्तास्ताभिः । पुनः 
कथंभूतामिः । अमयौदाखपविलसदासोहासाभिरामाभिः अमर्यादा प्रचुरा ये आलापाः 

परस्परभाषणानि तथा मयादा ये विलासा सेचनोत्भषपास्तथा अमर्यादाये हासा च. 
कारवचनानि मुखविकासा वा तेषामुद्छसैः प्रादुमंवैरभिरामा अतिमनोहरा याः प्रिय- 

यतमासाभिः ॥ 
कथंभूतः स्नहं घर्मदिनेषु मध्याहसमयानतिवादयामासर । इयमुना प्रकारेण वैता- 

किकारपोघ्मस्यमानमानसः वैतालिकानां बोधक्राणां आलयैः उछ्लसमानं आह्वायमानं 

मानसं यख स तथोक्तः ! इतीति किम्-विवशविसिनीत्यादि । निदाघस्तमागमो 
गरीष्मकालगमो विरसिनां कामिनां कामं यथेष्टं समधिकरतिजौतः सम्यक्प्रकारेण 
अधिकरतिदायको बभूव । कैः कृत्वा निदाघसमागमः समधिकरतिजांतः । विवद 
सिनीकन्दच्छेदेः विवशा अवशात्मानो ये बिसिनीनां कन्दच्छेदानि मूलखण्डानि तैः । 

उक्तं च--विवश्चः स्याद्वदेयात्मानिषटपुष्टविनिश्चयः । पुनः केः कृत्वा । ̀  म्रणार्वि- 
भूषणेः म्रणालानामुत्पलानां विभूषणैः । पुनश्च कैः खा । अशोकदटोचयेः असोकप् 
वराप्यामिः । कथंभूतैरशोकदलोच्चयेः । मख्यजरसखन्दाद्ररैः मखयजरसखन्दमानद्र- 
वस्य खन्दः खवस्तदुपरक्षिता या आद्र जलङ्धि्तवघं तया आद्रौः क्धि्ना ये अशोक- 
दलोचयासतैः । पुनश कैः कृत्वा । युवतिहृदयैः वनितानां हदयालिङ्गनेः । कथंमूतैः 
युवतिहृदथैः। हदशैत्तारस्तनैः हारः उत्तराः उक्कृषटोऽज्वलाः स्तना येषु तानि तथा तैः । 

समुचयदीपकाख्कारः ॥ 

` भाखदिद्यादि । अस्मिन् ग्रीप्मे एतस्िन् घर्मकाले देशान्तरं गच्छन्. पुमान् 

मतिं पञ्चलं गच्छति । कथभूते ग्रीष्मे । माखद्धाखति तेजखी भाखान् श्रीसूया 
यस्मिन् ग्रीष्मे स भाखद्धाखान् तस्मिन् । पुनः कथंभूते । दाहवाहिमरुति दादवाही 

१ "मतिश्च यः इति हैम 



९५३४ काव्यमाखं । 

संशुष्यत्सरिति कथत्तनुमति खान्तोद्धवोजाहृति 
्ीष्मेऽसिन्मदति क्षयामयचिति प्राश्चन्भृति गच्छति ॥९७५७॥ 
ृतकिसल्यशय्याः प्रान्तचूतप्रतानाः 

स्तबकरचितकुखञ्य स्तस्रसूनोपहाराः । 
जलसरणिसमीरासारसाराः परियाणां 

कुचकलटराविरासेमि्वि्योचानभूमीः ॥ ६७८ ॥ 
विकचविचकिखटीकीणेलोडारकानां 

कुरबकमुकुरक्षक्तारहारस्तनीनाम् । 

संतापकारी मरत् यन्न स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । ज्वालोल्बणाशाकृति 
ज्वालावत् अर्चिवत् उत्बणासतीत्रा आश्ञा दिशा करोतीति ज्वालोत्वणाशाङृत् तस्िन् । 
पुनः कथंमूते । छप्यद्भू ति छष्यन्तो दह्यमानाः भू्रतः पवैता यसिनू स॒ तस्मिन् । 
पुनः कथंभूते । दीप्यमानवियति दीप्यमाने जाज्वल्यमानं वियद्िष्णुपदं यस्िन् । पुनः 

स तसिन्। पुनः कथंभूते परङ्गन्सुखाम्मोदयुति ग्रे्कन्ती चलन्ती मुखाम्भसः मुखप्रखेद्- 
जल्ख युतिः दी्िर्य॑त्र स तथा तसन् । पुनः कथंभूते । संदयष्यत्सरिति सम्यकप्रका- 
रेण छष्यन्यः सरितो यत्र तसिन् । पुनः कथंभूते । क्थत्तनुमति क्रथन्तः क्राथीभव- 

न्तस्तनुमन्तः प्राणिनो यस्िन् स तसन्. । पुनः कथ॑भूते । खान्तोद्बोजौहृति खान्तो- 
द्रवस्य कन्दप॑सय ऊजां बलं हरतीति स तस्मिन् । ग्रीष्मे कामबलं न भवतीदर्थः 

पुनः कथंभूते । महति गुरुतरे । ज्येष्टाषादीये इयर्थः । पुनः कथंभूते । क्षयामयचिति 

क्षयामयं यक्ष्माणं राजयोगं चिनोति पुष्णातीति सर तसन् । जालयलंकारः ॥ 

कृतकिंसलख्येद्यादि । हे राजन्, लं उयानभूमीवैनभूमीः निर्वि अनुभव । कैः 
क्रत्वा । प्रियाणां वहमघ्नीणां कुचकल्शविलारैः सनवटादटिङ्गनेः । कथंभूता उदयानभूमीः। 
कृतकरिघलयशय्याः कृता किसलयैः तरपछवेः शम्याः शयनीयार्नि यास ॒तास्तथो- 
तास्ताः । पुनः कथंभूताः । प्रान्तचूतप्रतानाः प्रान्तेषु चूतानां प्रतानाः समूहा या 

तथा ताः । पुनः कथभूताः । स्तवकरचितकुच्याः सबका पुष्पगुच्छास्तै रचिता निर्भिताः 
कुल्या भित्तयो यादु तास्तथा ताः । पुनः कथंभूताः ! तत्प्सूनोपहाराः तेषामुदयानानां 
प्रसूनानि तेषासुपहाराः प्रकरा यासु तास्तथा ताः । पुनः कथंभूताः । जरसरणिसमीरा- 

सारसाराः जखसरणयः छत्रिमजल्नयस्तासां समीरासारेवायुसमूहैः साराः मनोहरा- 
स्तास्तथा ताः । समुच्चयाल्ंकारः ॥ 

विकचेलयादि ! हे दप, योषितां किमपि अपूर्वं कषायं कषाययुन्तं वक्रं चुम्बाखा- 
दय । कथंमूतानां योषिताम् । विकचविचकिललीकीर्णलोलाठकानाम् विकचानि विचकि- 



६ आश्वासः) यशसिटकचम्पू्ाव्यम् । ५६५ 

द्रजरठदटागैः पट्वैशवूतजति- 
नेप किमपि कृषायं योषितां चुम्ब वक्रम् ॥ ६७९. ॥ 

अल्ककिंसख्यानां भूरताश्ाधिनीनां 
नयनमधुलिदहानां चारुगण्डखकरीनाम् । 

कुचकुुमचयानां खीवनश्रेणिकाना- 
मवनिषु कुरु केटीः किं तरपा्यनान्तैः ॥ ६८० ॥ 

कसदलकतरङ्गाः कान्तनेघारविन्दाः 
प्रचट्युजखतान्ताः पीनवक्षोजकोकाः 

जतनुजघनकूखाश्चारुखावण्यवार- 
स्तव नृप जल्केडि कुर्वतः सषीसरसखः ॥ ६८१ ॥ 

खानि मोगरक्पुष्पाणि तेषां आल्य आवस्यस्तामिः कीणी व्याप्ता खोल अलका यासां 
तास्तथोक्तास्तासाम् । पुनः कथंभूतानाम् । कुरबकयुकुलस्कतारहारस्तनीनाम् कुरबकाः 
शोणाम्लानव्रक्षास्तेषां मुकलानां खजो मालसस्तथा तारा उज्ज्वला हारास्तैरुपरक्षिताः 
सनाः यासां तास्तथा तासाम्। कैः कृतवा योषितां वक्रं कषाये जातमिति चेत् । चूतजतिः 
पलवैः आम्रोद्धवैः प्रवाकः । कथंभूतैः पैः । द्रजरण्दलग्रैः द्रमीषजरठानि कठिनानि 
दलानां अग्राणि येषां ते तथा तैः । समुचयाल्कारः ॥ 

अरुककिंसखलयानामिद्यादि । हे दप, लं खीवनश्रेणिकानामवनिषु केटि कुर । 
अन्यैवैनान्तेरपैर्वनमध्यैः किम् । न किमपि । कथंमूतानां सीवनघ्रेणिकानाम् अल्क- 
किस्षखयानां अलकास्त एव किसख्यानि यासां तासाम् । पुनः कर्थेभूतानाम् । श्रूलता- 

श्रधिनीनाम् श्रव एव कतास्ताभिः छधघा स्तुतिरवि्यते याचा तास्तासाम् । पुनः 
कथंभूतानाम् 1 नयनमधुलिद्ानाम् मधु पुष्पमकरन्दं लिहन्ति आखादयन्तीति मधुलिहा 

भ्रमराः । नाम्युपधाप्रीकरश्ः कः । नयनानि एव मधुलिहा यासां तास्तासाम् । 
पुनः कर्थमूतानाम् । चारुगण्डस्थलीनाम् चार्व्यो अत्तिमनोहरा गण्डस्थल्यः कपोल्यनि 
यासु तथा तासाम् । पुनः कथभूतानाम् । चङुसुमचयानां कुचा एव कुसुमचयाः 

पुष्प्रकरा या तास्तथा तासाम् । रूपकप्तसुचचयाक्षेपांकारः ॥ 

ठकसदरूकेश्यादि । हे टेप, खीसरखः वनितासरोवराणि तव॒ भवतो जल्कैलि 
कुर्वतो विदधातु । कथंभूताः चीरः । लसदलकतरङ्गाः लसन्तः उहृसन्तोऽलका 

"एव तरङ्गा यासां ताः। पुनः कथंभूताः । कान्तनेत्रारविन्दाः कान्तानि मनोहराणि 

नेत्राणि अरविन्दानिं यासु ताः। पुन; कर्ंभूताः । म्रचर्भुजलतान्ताः म्रचस 

उष्टसन्तो भुजल्ताम्ता या ताः। पुनः कथंभूताः । पीनवक्षोजकोकाः पीनाः 

पीरा नातिस्थूला नातिदीघौ वतुलाकाराः परस्परसंलन्नाः उन्नतिभाजो वक्षोजा 



९३६ काव्यमाखा । 

उरूव्यासवदोन म॑न्दितरया रुद्धा नितम्बस्थकै- 
नामीकन्दरदेशवासिविरनव्यालोकफेनावहिः । 

वाहूत्पीडनसंग््हरिका पीनसतनोत्तम्भिता 
जद्वादघ्रजरापि सेरदबटा कूरंकषा वाहिनी ॥ ६८२ ॥ 

गम्भीरनामीवरमिप्रवेशादसपोदकाभूत्तरिनी मुहुय । 
सीणां पुनः सातिमृता निकामं प्रियापराघल्षवदश्ुपुरेः ॥ ६८३ ॥ 

एव कोका यदु ताः । पुनः कर्थभूताः । अततुजवषनकूखाः अतनूनि महान्ति 
जघनान्येव कूलानि तानि यासां ताः । पुनः कथंभूताः । चारूलवण्यवारः चारूणि 

खावण्यानि कान्तयो वारीणि जलानि यासु ताः । रूपकाठेकरारः ॥ 

ऊरू्यासवशेनेत्यादि । हे राजन्, खेलदवला खेलन्ती रममाणा अबला जक्ष. 
दघ्जला। जङ्गादघ्रजला सा कूरंकषा वाहिनी कथमिति विरद्धं परिदियते । यतः कुल. 
कषा सरमन्दिरिपीडावती तत एव जङ्वादघजला जलुपयेन्तप्राप्त्चक्रा इति सस्थम् । 
कथंभूता खेरदबला । ऊरुव्यासवशेन मन्दितरय। ऊर्वोः सक्िथनोः व्यासः परस्परसंमेलनं 
तस्य वशेन प्रवरात्वेन मन्दितिरया मन्दवेगा । पुनश्च कथंभूता नितम्बस्थले रदा 
नितम्बा एव सलानि उचतया तै रुद्धा अव्च्धा । पुनः कथेभूता । नाभीकन्द्रदेरावारि- 
वलनन्यालोलफेनावलिः नाभ्येव कन्द्रदेशो गुहास्थानं तत्र वारिवलनेन अखेदजल- 
व्याप्य व्यालेखा विशेषेण चपला फेनावलिः शुङडिण्डीरपिण्डराजिर्येस्यां सा। 
पुनः कथंभूता । बाह्ूत्पीडनसंगल्छदरिका बहीभुजयोरत्पीडनेन गाठमालिङ्गनेन संग- 
 ठन्घयः संसुखमागच्छन््यो रहरिकास्कसंकोचेक्षणवीचयो यद्या सा । पुनः कर्थभूता। 
पीनस्तनोत्तम्मितता पीनो पूरवोक्तलक्षणो यौ स्तनो ताभ्यायुत्तम्भिता अवष्टन्धा सा त. 
थोक्ता । रूपकविरोधालकारः ॥ 

गस्भीरनाभीद्यादि । या च्चीणां त्नी त्रिवलीलक्षणा नदी गम्भीरनाभीवल- 
भिप्रवेरात् अगाधतुन्दिकातलाधारवंरपञ्चरसंचारात् अल्पोदका अभूत् । प्रखेदजलर- 
हिता बभूवे््थः । सा तटिनी प्रियापराधखवदश्रुपूरैः प्रियसख अपराधः ्रियापराधः 
मतृदोषः तस्मात् वन्ति क्षरन्ति यानि अश्रुणि तेषां पूरैः निकामं पनः पश्चात् अति- 
भूता अभूत् । रूपकालंकारः ॥ 

१. यद्यपि सवेषु पुस्तकेषु भमन्द्रितयाः इत्येवोपलभ्यते, तथापि सटीकपुसतक 
रीकायां व्याद्योपक्रमे तकारोपरि प्रथमल्ववोधकसंख्याया रेफोपरि द्वितीयत्वबोधक- 
 संद्यायाः केनचिच्छोधकेन कृतायाः मन्दवेगा इति पर्याय च दुर्नेन पाठसथा 
कटिपतः. | 



६ आश्वासः] यरसिलकचम्पूकाव्यम् । _ ९३७. 

अल्केक्षणवदनकुचैरन्मजन्याः क्रमेण कान्तायाः । 
जम्बारकुवलयाम्बुजपुलिनिशचियमौभथिता सिन्धुः ॥.२८४ ॥ 

अहनि परिणतार्धे नाथ सीमन्तिनीनां । 
पुरुषरतनियोगव्यग्रकाञ्चीगुणानाम् । 

शिथिलयति कपोले मण्डनं खेदनिन्दु- 
निविडकुचनिकुञ्ात्छन्दते वारिपूरः ॥ ६८९ ॥ 

उद्वेष्टन्ति कपोल्पारिषु कुचसतम्बेषु मन्दास्पदाः 
स्फायन्ते वलिवादिनीषु प्रथवो नामीद्रभरेणिषु । 

ग्रीष्मेऽपि सरकेटिखारुसधियां खीणां श्रमाम्भःकणाः 
ख्यानत प्रावृष एव संपदममी नीवीरूतोष्ठासिनः ॥ ६८६ ॥ 

अलरकेक्चषणेल्यादि । सिन्धुर्नैदी भरुरश्िलक्षणा कान्तायाः लियः अल्केक्षणवदन 
कुचैः अल्काया 4 ५ च जम्बालकुवलयाम्बु 
जपुलिनध्ियं आश्रिता बभूव जम्बालानि दैवलानि । उक्तं च--शौवके कर्दमे चेव 
जम्बाकमिति चेष्यते" । कुवलयं च उतलम् , अम्बुजं च कमलम् , पुिनं च तोयोस्थि. 
तस्थलम्, जम्बालकुवक्याम्बुजपुलिनानि । “तोयोत्थितं तघ्युलिनम्” इति वचनात् । तेषां 
श्रीः शोभा तां जम्बाख्कुवल्यम्बुजपुलिनश्ियं आशिता प्राप्ता । यथासं स्यालेकारः ॥ 

अहनी्यादि । हे नाथ हे राजन्, अहनि दिवसे परिणतां मध्याहवेखयां खेद्- 
बिन्दुः प्रखेदजलं सीमन्तिनीनां कपोटे मण्डनं पच्रवह्ीं शिथिलयति शदथ करोति । 

निविडकुचनिकु्ात् निविड परस्परसंलमौ यौ कुचो तयोर्निकुज्ञं मध्यस्थानं निविडकुच- 
निकुज्ञं तस्मात् । उक्तं च--“निकुञ्ञकुञ्ञौ वा दीव कतादिपिहितोदरे । स्थने इति 
विशेषः । वारिपूरो जटप्रवाहः खन्दते क्षरति । कर्थभूतानां सीमन्तिनीनाम् । पुरुषर- 
तनियोगन्यम्रकाद्चीगणानाम् । "उपरि चरी अधः पुरषः इति रीलया यत्सुरतं तप्पुरुषरत- 
मुच्यते विपरी तरतम्” इति वचनात्। तख नियोगो निविशेषो योगो नियोगो व्यापारस्तत्र 
व्यग्रो व्याकुलः । ध्व्यम्रे च ्रगुणाकरुलेः इति वचनात् । काश्चीयुणो कटिमेखला यासां 
तास्तथोक्तास्तासाम् । शङ्गाररसप्रधानं रूपकमिदम् ॥ 

 उद्धे्टन्तीद्यादि 1 हे राजन्, चरीणां श्रमाम्भःकणाः सुरतश्नरमसंजातजल्कणाः 

ग्रीष्मेऽपि उष्णकारेऽपि प्रादरृष एव वर्षर्तु(तौ)रिव संपदं दोभां अमी प्रयक्षीभूताः 
ल्यान्ति कथयन्ति । सुचयन्तीयर्थः । दथंमूतानां ख्रीणम् । सरकेलिलाल्सधियाम् 

स्मरकेटिषु कंदर्क्रीडाञ्च खालक्ता अलयाकाह्क धीबद्धियौसां तास्तथा तासाम् । श्रमाम्भः- 

कणाः किं कुर्वन्ति । कपोल्पालिषु गण्डस्थल्वारिवारणेषु उद्वष्टन्ति उत्पतन्ति । उक्तं 
९८ 



९४० काव्यमाखा 

प्रसरद्पङ्पेशल्परकाशेः व्योमगजगण्डमण्डनमदमनोहारिभिः विडम्बितगा- 
(मेद रुडोपट्शैकरिखरशोभेः उपहसिरितिकण्ठकण्ठदयुतिभिः संकषणवसन- 

वानातानयन्दरैः दसदनदीधिकाविकासितकुवल्यवनविटसद्धिः अनङ्गना- 
रण्यप्ररूढतापिच्छिगुच्छगहनावगाहिरामेः अवहेरितहरिदेददीपिंपत्तिभिः 

शिखण्डिताण्डवप्रारम्भपूर्वरङ्गः अनङ्गनगपदवोहासव्यसनिभिः प्रोषितपुर- 
पिकाखास्नप्रथमदूतेः चातककुरकेलिकारिभिः करदंसनिवौसघोषणामि- 

काननवत् कमनीया ये ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः । अमरविमानमहानीलधिष्ठानलि - 
म्पिभिः अमरविमानानां संबस्धि यत् महानीलधिष्ठानं कृषणरतप्लं लिम्पन्ति तिरस्कुर्व- 
न्तीव्येवंशीरस्ते तथा तैः । पुनः कथंमूतैः । अम्बरसरःप्रसरत्पदपेरालप्रकाशचैः 
अम्बरसरस आकाशसरोवरख प्रसरत् व्याप्रवत् यत्यद्रुं कदेमसद्रत् -पेराखः प्रकाशो 
दीिरयैषां वे तथा तैः पुनः कर्थभूतैः । व्योमगजगण्डमण्डनमदमनोहारिभिः व्योमाकाशं 

तदेव गजो दृस्ती तख गण्डो करौ तयोर्मेण्डनं भूषणं यो मदसतद्रत् मनो हरन्तीत्येव- 
सीखा ये ते तथा तैः । पुनः कथंभूतैः । विडम्बितगार्डोपरुरैरुशिखरशोभे 
विडम्बिता तिरस्कृता गारुडोपल्रैल्ख नील्पर्वतख शिखरस्य शोभा यैस्ते तथा तैः । 
[पुनः कथंमूतेः । उप्हसितरितिकण्ठकण्डदयुत्तिभिः] 

१ पुनः कथंभूतैः । संकषणवसनवानति- 
नयुन्दरैः संकषंणस्य बल्मदख यद्रसनं तख वानातानवत् वननतननवेत् खन्द्रेः । पुन 

कथंभूतैः । दुखदनदीर्धिक्राविकासितकुवख्यवनविलसद्धिः युसदनदीधकायां विकसितं 
यत् कुवलयं नीलोत्पलं तद्वत् विलसन््युष्टसन्तीत्येवशीलस्तः । पुनः कथमूतंः । अनद्गन- 
रण्यप्रहूढतापिच्छयुच्छगहनावगाहिरामैः अनङद्घनमाकाशं तदेवारण्यं तत्र प्ररूढास्तापि- 
च्छा: काद्छिकवृक्षास्तेषां गच्छाः पुष्पट्धम्बयः तेषां गहनानि वनानि" तद्रत् अवगा 

हिरमेः व्यापनमनोहुरेः । पुनः कथंभूतैः । अवहंलितहरिदेहदीिसंप्पत्तिभिः अवहेटिता 
तिरस्कृता हरेनीरायगख देहस दीिसंपत्तिः कृष्णकान्तिसंपत् यैस्ते तथा तैः । पुनः 
कथेमूतैः । शिखण्डिताण्डवप्ररम्भपूवैरद्ैः शिखण्डिनां मयूराणां ताण्डवप्रारम्मे नरयपू- 
वकल पूरवरङ्गैः प्रथमरङ्गघदशैः । पुनः कथंभूतैः । अनङ्गनगपछवोहयासन्धसनिभिः अनङ्गः 
कंद्पैः स एवे नगो वृक्षः तख पट्वानामुष्छसे व्यसनं निबन्धो वियते येषां तैः । 
पुनः कथंभूतैः । प्रोषितपुरंधिकाश्वासनप्रथमदूतैः मरोषितपुरेग्रिकाणां विरहिणीनां 
स्रीणां आश्वासने धीरत्वदाने प्रथमदृतैः पूर्वसंदेराहरैः । पुनः कथंभूतैः । चातककुलके- 
छिकारिभिः चातकानां बप्पीहदानां कुखनि तेषां केलि कीडां कारयन्तीव्येवरीलस्ते तथा 

१, मूख्टीकयोरुपरभ्यमानः "हिम्मिभिः' इति प्रयोगो सुमप्राप्या चिन्यः. 
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कि (कि (न नवपदः कदलीदल्द्यामरितदिग्मि्तिभिरम्भोधरैः प्रसवोन्मुखकामिनी- 

कुचचूलुकाभासि नमसि, नीठनेत्रवितानान्तराखवरुम्बितनिरन्तरहारहा- 
रिणि समन्तायतति धारासारसरिरे, वदुमतीतरुस्तनंधयधाञ्यामिव पयः- 

१ श इ (~ % [कप (= 0 

पूणेपयोधरामोगदुभगायां दिवि, चिरतरातपसंतापटुःखितायाः क्षितेयत्र- 

धारागारलीरामिव बिभ्रति गगनमण्डले, विततपितपताकाडम्बरेष्विव 

क्षरनिररनीरेषु गिरिषु, युक्ताफरजारप्रसाधितेष्विव खन्दमानवारिमुन्दर- 

तैः। पुनः कथंभूतैः । करहसनिवासधोषणाभिनवपटदैः क्टंसानां चन्र चरणचक्षूरक्तानां 
राजहंसानां निवस उद्रा्सख धोषणा उच्चै तस्या अभिननपयहाः. अपूर्वानकास्ते 
तथा तैः पुनः कर्थभूतैः । कदलीदल्दयमलितदिग्ित्तिभिः कदलीनां वारणवूखानां दलैः 
रयामलिताः कृष्णीकृताः दिग्भित्तयः प्रशस्ता दिशो यस्ते कदरीदरर्यामलितदिग्ित्त.- 
यस्तैः । पुनश्च कस्िन् सति वैध्रियमनुभवन् आसांचक्रे । धारासारसटिङे धाराणा- 
माघारो वेगवद्रषस्तख सिके जले समन्तात् स्वेतः पतति सति क्षरति सति । कथंभूते 
धारासारसिले । नीखनेत्रवितानान्तराखवरम्बितनिरन्तरहारहारिणि नील्नेत्रं कृष्णा 
सुकं तख विताने चन्द्रोपकस्तसयान्तराङे अधोमगे अवलम्बिता निरन्तरा अविच्छिन्ना 
ये दारा मुक्ताफलमालसद्रत् हारिणि मनोहरे । पुनश्च कस्यां स्यां वषैतुश्नियम- 
नुभवनासांचक्रे । दिवि सलाम् । कथंमूतायां दिवि । पयःपूर्णपयोधरामोगद्मगायाम् 
पयोभिर्जकैः पूणी खता ये पयोधरा मेघास्तेषामामोगः परिपूर्णता तेन शुभगा सौभा- 
ग्यवती सा तथा तस्यां तथोक्तायाम् । पुनः कथेभूतायाम् । वुमती तरुस्तनधयधाच्यामिवं 
वसुमती प्रथ्वी तस्यास्तरव एव स्तनेधयाः पुत्रास्तेषां घात्यामिव उपमातरीव । यथा 
उपमाता पयसा दुग्धेन पूणैपयोधराभोगसुभगा परिपूर्णस्तनायेपमनोदहरा भवति । 
पुनश्च कस्मिन् सति वषैदुश्चियमञुमव तासां चक्रे । गगनमण्डले सति । गगनमण्डले किं 
कुर्वेति सति । क्षितेः प्रथिव्याः यच्रधारागारटीलां बिभ्रतीव सति । कथंभूतायाः क्षितेः । 
चिरतरातपसंतापदुःस्थितायाः चिरतरं दीधैकालमातपस् धर्मख संतापेन संज्वरेण 
दुःखितायाः दुःखवदयाः । पुनश्च केषु सत्मु वषैतुश्रियमनुभवन्नासां चक्रे । गिरिषु 

सत्यु । कथंभूतेषु गिरिषु । क्षरनिक्च॑रनीरेषु क्षरन्ति उपरिष्यदधः पतन्ति निद्राणं 
नीराणि कबन्धानि येभ्यस्ते तथा तेषु । पुनः करथंभूतेषु । विततसितपताकाडम्बरे- 

. ध्विव वितता विस्तृताः पताका ध्वजास्तास्रामाडम्बरः कटको येषु ते तथा तेषु। 

इवोपमायाम् । . पुनश्च केषु सत्पु वषैतुश्रियमजुमवन्नासां चके । सद्यघु ग्रहेषु सत्सु । 
कथंभूतेषु सच्च । खन्द्मानवारिखन्दरण्यंन्तेषु स्यन्दमानानि क्षरन्ति यानि वारीणि 
तेः न्द्राः पयैन्ता येषां तानि तेषु । पुनः कथभूतेष्ु । युक्ताफपलजालग्रसाधितेभ्विव 
सुक्ताफलजाकैमोँक्तिकमालाभिः असाधितेष्विव । पुनश का सतीषु वैतुंधियम- 
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पर्यन्तेषु सद्मघु, मेरेयातिट्द्धितासु सीमन्तिनीषिव नि्भयौदशब्दगमनाघ 
वाहिनीषु, निदाधनिवापजरसरावेष्विव निभेराम्मःसेभतेषु सरम्पु, ससुद्र- 
सलिरिसहसेवितौवीनरज्वारवभासिनीषिव स्फुरन्तीषु तडिष्यु, सरपुरं 
दरा्ितचापव्यापारभार इव निवराराधनधन्यधनुषि विजिगीषुलोके, कि- 
लि्चसंचयोचितचन्चरोचमानमौकुरिकुरकुरेषु रासिरिफोदरमदेरेषु, नी- 
रन्धरिखिन्धनन्धुरेषु धरामागेषु, टाङ्गरीप्रसवपारलिमधामनि ककुप्वक्र- 

नुभवन्नासांचक्रे ! वाहिनीषु सत्छु(तीषु) । कथभूता वाहिनीषु । निर्मयोद॑शन्दगसनासु 
निर्मर्यादाः निःसीमानः शब्दाः कोटादहखा गमनानि च वेगवद्धावनानि च यापु तास्तथा 
तासु । पुनः कथमूताघ् । सीमन्तिनीष्विव । कथ॑भूतापु सीमन्तिनीषु । मेरे. 
यातिलङ्गितासु मेरेयेण मिरानामदेशोतन्नयडमध्येये)न अतिरुद्धिताः भैरेयातिरुद्धिता- 

स्तासु । अत्र हेवलंकारः । पुन केषु सत्सु । सरःसु सरोषरेष्ु सतु । कथंभुतेषु सरःख। 
निभराम्भःर्सश्रतेषु निर्भरं गाढमम्भोभिजकैः संश्तेषु परिपणे । पुनः कथमूतेषु । निदा- 
घनिवापजलसरवेष्विव निदाधो ग्रीष्मकालः स स्र॒तस्तख निवापः कारटकफे तस संबन्धिषु 
जलसरावेष्विव उदकवधेमानेष्विव । पितृदानं निवापः स्यात्” इति वचनात् । पुनश कासु 
सतीषु । तडित्सु शतहदाघु सतीषु । कथभूताछ तडित्सु । जल्धरोद्रेषु स्फुरन्तीषु 
चमल्ुवैतीषु सतीषु । पुनः कथंभूता ! ससुद्सलिलसदसेवितोवौनर्ज्वालावभासिनी- 
ष्विव समुद्रसलिकलैः सरखजरैः सहसेविता आखादिता या ओर्वानरज्वाला वडवा- 
नख्कीला तद्रदामासन्ते चमत्छुवैन्तीत्येवंशीलस्ताखिव । पुनश्च कस्मिन् सति । विजि- 
गीघुलोके शाघ्रणां बिजञेतुमिच्छ लोके सति । कथंभूते विजिगीपुलेके । निवलाराधनध- 
न्यघनुषि निवलनां धनुभेश्चकानां आराधनेन धन्यानि कृताथौनि धनूंषि यस्य स 
निवराराधनधन्यधयुससिन् । पुनः कथंभूते । सरपुरंदरार्पितचापव्यापारभार 
दव . स्मरः कंदर्पः स॒ एव पुरेद्रस्तेन आपितो नियोगीकृतश्वापव्यापारभारो यख 
स॒ तथा तसिन् । पुनश्च केषु सत्सु । शाखिरिफोद्रमदेरेषु' शाखिनां शिफा 
अग्राणि तेषां उद्रमदैरेषु उत्पदस्थानेपषर । कथभूतेषु शाखिशिफो दरमदेशेषु । किलिच्च- 
संचयोचितव्चुरोचमानमोकुलिक्रलङ़केषु किटिन्रानां अपेशलानां रम्भूकाष्टानां संच- 
येन संग्रहेण उचिता योग्या चच्चवस्वृण्डाश्राणि ताभी रोचमानाः शोभमाना ये मोक 

ल्यः काकरास्तेषां कुठे: समूहैराकुला व्याप्ता ये शासिश्चिफोद्रमदेदास्ते तथा तेषु ।, 
पुनश्व केषु सत्छु । धराभागेषु मूमिप्रदेशेषु सत्छ । कथमूतेषु धरामागेषु । नीरन्धरशिलीन्ध्र- 
बन्धुरेषु नीरन्ध्राणि अविच्छिन्नानि शिटीन्ध्राज गोमयच्छन्नाकाराणि तैः बन्धुरा ये 
धराभागास्ते तथा तेषु । पुनश्च कस्मिन् सति । ककुप्वक्रवाटे सति दिग्मण्डडे सति । 
कथंभूते ककुप्वक्रवे । ठङ्गलीमरसवपाटलिमधामनि लङ्गटीनां जलपिप्पलीनां 
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वारे, यूथिकाप्रसूनपरिमरुविरासिषु रिरोचयरिलान्तराट्परिसरेषु, रलना- 
डररोमाञ्चकञ्ुकिनि विदूरभूधरे, गिरिमदिकामकुरुमण्डितशिखण्डेषु 
गण्डरेकेषु, सुरगोपप्रचारशोणदोचिषि वघुंधरावख्ये, सजीजुंनविजयिषु 
कुत्कीटङुञचेषु, मनोभवमिकाङृतिषु च विजम्भमाणेषु केतकीकुमपत्रेषु, 

पिं च 

उन्मागोम्भसि मेषमन्दनमसि छन्ना्ुमत्तेनसि 
्चम्यत््ोतसि रुदधपान्थतरसि स्पजैत्तडिद्भूयसि । 

कलिकानां प्रसवाः पुष्पाणि तेषां पाटलिन्नः श्वेतरक्तत्वख धाम सानं यत् ककुप्व. 
क्रवाटं तथा तस्िन् । पुनश्च केषु सत्छु । शिलोचयशिलन्तराल्परिसरेषु शिल्मच- 
यानां शिलानां अन्तराखानां मध्यानां परिराः पथैन्तप्रदेशाः प्राङ्गणानि तेषु सत्यु । 
कथंभूतेषु रिल्ेचयरिलान्तराल्परिसरेषु । यूधिकराप्रसूनपरिमर्विलासिषु यूधिकानाम- 
म्ब्टानां प्रसूनानां परिमलानां विलसो विद्यते येषां ते तथा तेषु । पुनश कसिन् 
सति । वैद् यैरलोत्पत्तिहेठुविदूरभूधरे सति । कथंभूते विद्रभूधरे । रलनाङ्कररोमा्कशच- 
किनि रल्लानामङ्करास्तेषां रोमाच्चकञ्चको विदयते यस स तथा तस्मिन् । पुनश्च केषु 
सत्सु । गण्डशेटेषु शुदरपर्वतेशु सल्छु । कथ॑मूतेषु गण्डरेरेषु । गिरिमछिकायुङुलमण्डितशि- 
खण्डेषु गिरिमघ्िकामुकुरैः कडजङुद्यले्मण्डिताः रिखण्डाः शिखराणि येषां गण्डशे- 
लानां ते तथा तेषु । पुनश्च कस्िन् सति । वेषुधराव्ये सति । कथंभूते वदुधरावल्ये । 
सुरगोपप्रचारशोणसोचिषि सखरगोपानां इन्द्रवधूटिकानां कीरविशेषाणां प्रचारेण प्रस- 

रेण शोणाः कोकनद्प्रमाः शोची रोचीयख स तथा तस्मिन् । पुनश्च केषु सत्सु । कुत्की 
लङ्ुज्ञेषु कुत्कीटानां पर्वतानां कुञज्ञानि कतादि पिहितोदराणि कत्कील्कुज्ञास्तेषु सत्य । 

कथंभूतेषु कुत्कील्कुञ्ञेषु । सजीजंनविजयिषु सजोश्च अशनब्रक्षा अद्धेनाश्चच मदहेतु- 
त्वचो वृक्षासतैर्विजयन्ते रोभन्ते इत्येवंशीलस्ते तथा तेषु । पुनश्च केषु सत्सु । केतकी- 
कुञमपपत्रेषु सत्सु † कथंभूतेषु केतकीकुमपत्रषु । विजुम्भमाणेपरं सत्सु । पुनः कर्थमूतेषु । 
मनोमवमटदिकाकृतिषु च मनोभवसख भचिका बाणाग्रफलं तस्या आङ्ृतियंषां तानि 

तथा तेषु ॥ 
अपि च असि कथिद्विशेषः । कथंभूतोऽदं वधैवुधियमनुभवनासाचकरे । इद्यमुना 

प्रकारेण अकालजल्दबन्दिविनोयमानमनाः अकालजरदनान्ना बन्दिना स्तुतिपारकेन 
 विनोयमानं कौड्यमानं मनो यख ख तथोक्तः! इतीति किम्- 

उन्मार्गीम्भसीदयादि । हे नाथ, दैटग्विधे वषौकले भ्रौढां नवयौवनां श्रियां 

यत्वं मुञ्चसि परिहरसि । च अन्यत् रूढवयसि प्रादुरभूतनवयौवने सति लं कथं यासि 
देशान्तरं गच्छसि । कथंभूते काटे । उन्माग॑म्भसि उन्मागाणि नदीनामुमयतटल्गीनि 
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केद्पौकसि मत्तकेकरिमनसि प्रमोयते चेतसि 
काले यासि कथं च रुढवधेसि प्रौढां प्रियां सश्चसि ॥ ६८९ ॥ 
उत्करूजच्छिखिनं नरकरटिनं प्रादुभेवच्छासिनं 

कीडद्धेककुकं पत हुनङं श्ुम्यद्धरितरीतरम् । 
पुष्यत्काममदं जयज्नपदं सोत्सगैसिन्धुखयदं 

दक्ष्मं मिहिरं जगसियकरं काम्येति न खी नरम् ॥ ३९० ॥ 

अम्भांसि यस्िन् काठ उन्मार्गाम्भासस्मिन् । पुनः कथंभूते । मेघमन्दनभसि 
मेचेमेन्दं प्रचुरे नभो यस्मिन् सर तथा तस्िन् । पुनः कथंभूते । छन्नांङमत्ते- 
जसि छन्नमाच्छादितं अंश्यमतः श्रीमूर्यसख तेजो यस्मिन् स तथा तस्मिन् । पुनः 

कथंभूते । श्ुभ्यत्घोतसि क्चभ्यन्ति सम्यक् चरन्ति उत्पतन्ति घोतांसि जल- 
वाहा यस्मिन् तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । रुद्पान्थतरसि रुद्रमवष्टग्धं 
पान्थानां तरो वेगो यस्मिन् स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । स्फूजत्तडिद्धयसि 
स्फ़जन्यो अप्रतिदतव्यापारास्लडितस्ताभिभूयान् स्फूज॑त्तडिद्धयान् तस्मिन् । पुन 
कथंभूते । कदपोकपि कंद्ेस्य ओको गृहं कंदपोंकस्तस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
मत्तकेकिमनसि मत्तानि उत्कटानि केकिनां मयूराणां मनांसि चित्तानि यस्मिन् कारे स 
तथा तसिन् । पुनः कथंभूते सति । भो पथिक, तव चेतसि प्रमोयते सति सौहादें 
गते सति । समुचचयारंकारः ॥ 

उत्करूजदिल्यादि। इमं मिदिरं मेषं दष्ट का घ्री नरं पुरषं न अभ्येति गच्छति । अपि 
तु सवौपि छली पुरूषगमनं करोति इलर्थः। कथंभूतं मिदहिरम् । उत्क जच्छिखिनम् उत्कूजन्ति 
राब्दं कुर्वन्ति केकाध्वनिं विदधति िखिनो मयूरा यत्र स तथा तम्। पुनः कथंभूतम्। 

नटत्करयिनम् नटन्ति व्रं कुरयैन्ति करटिनो यच्च स तथा तम् । पुनः कथभूतम् । मादु भव- 
च्छाखिनं प्रादुर्भवन्ति मकटीभवन्ति शाखिनो यत्र स तथा तम्। पुनः कथंभूतम् । की- 
उद्धेककुलम् कीडन्ति पयटन्ति भकानां कुलानि यत्र स तथा तम् । पुनः कथंभूतम् । 
पतद्रूुजय्म् पतन्ति निगैलन्ति वहूनि जलानि यत्र स॒ तथा तम् । पुनः कथंभूतम् । 
क्षुभ्यद्धस्मीतल्म् ०००९४ पुनः कथंभूतम् ।] 

पुष्यत्काममदम् पुष्यति पुष्टि | प्नोति कामख कंदर्पख मदो दपा यत्न स तथातम्। 
पुनः कथंभूतम् । जयजनपद्द्विनयन्ति उत्कर प्राप्रुवन्ति जनपदा देशा यत्र स तथा 
तम् । पुनः करथभूतम् । सोत ङ्किन्धुखदम् स्प्ेत्सगः सोत्साहः सिन्धूनां नदीनां खदो 
जवो यत्र स तथा तम् । पुनहहवियमूतम् । जगस्परियकरम् जगतां सर्वखोकानां श्रियं 
दितं करोतीति जगस्मियकरस्ङ््। आक्षेपाटकारः ॥ 



९ आश्वासः) यशसिककचम्पूकाव्यम् । ९४५ 

नवजरुकणसेकाद्भमिसौरम्यसारः 
परयिकसितकदम्बामोदमन्दप्रचारः । 

जनपदयुवतीनां मानसोषह्ासनायुः 

प्रथमजर्दवायुः प्रीतये सानृपस्य ॥ ६९१ ॥ 
कु्बाणाः मचलाकरिनां कररवैरताढनृत्तक्रियां 

न्यस्यन्तो निचुेषु कन्दर्दरोष्ासावकारश्ियः । 
एते चातकपोतपेयनिपतत्पाथःकणश्रेणयो 

वाता वान्ति निदाघलष्कनधनोष्ाघाः प्रदीषगमाः ॥ ३९२ ॥ 
स्फुरितकुटजरानिमंलिकोासदारी 

नवनिचुरुविकासः कम्दङानन्दकारी । 

नवजलकणसेकादित्यादि । प्रथमजलदवायुः पूर्वमेवमारुतः गरेपसख यश्लोधरख 
प्रीतये हषोय स्ताद्ववतु । कथभूतः ्रथमजल्दवायुः । नवजककणसेकाव् नूतनोदकबि- 
न्दुक्षरणात् भूमिसोरभ्यसारः भूमेः सौरभ्येण सौगन्ध्येन सायो मनोहरः । पुनः 
कथंभूतः । प्रविकसितकदम्बामोदमन्दप्रचारः भ्रविकसिताः पुष्पिता ये कदम्बास्ते- 
षामामोदेन मन्दः अनुत्छुकः प्रचारः प्रवरत्तिरयस्य स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । जनप. 
दयुवतीनां सर्वदेशच्नीणां मानसोष्सनायुः मानसस्य हदयस्योघ्सने आयुजींवित- 
व्यम् । जादयरुकारः ॥ 

कुबोणा इत्यादि । हे राजन्, एते स्परीनेन्दरियख प्रयक्षीभूता वाता मारुता 
वान्ति प्रवर्तन्ते । करं कुर्वीणा वाताः प्रचलाकिनां मयूराणां कलरवैमधुरशब्दैः सह 
उत्तालनृत्तक्रियां उस्सुकनटनचेष्टा कुकणाः विदधानाः । पुनः किं कुवोणाः । निचुरुषु 
बाल्कदम्बेषु कन्दरलदलोष्टासावकराश्भ्रियो न्यखन्तः कन्दलान्यङ्कराणि दखानि पणोनि 
तेषां उ्मसख उह्टसनसख प्रादुभीवस्य वधैनस्य अवकाशस्य संमितैः भियो लक्षम्यस्ता 
न्यस्न्त॒आरोपयन्तः । पुनः कथंभूताः । चातकपोतपेयनिपतत्पाथःकणश्रेणयः 
चातकपोतानां शप्पीहनालकानां पेयाः पातव्या निपतन्तः . क्षरन्तो निगेलन्तः पाथः- 
कणानां जलनबिन्दूनां प्रेणयः समूहा येभ्यो वातेभ्यस्ते तथोक्ताः । पुनः कथेमूताः । 

, निदाघलङ्गनघनोष्टाधाः निदाघस्य उष्णतोँठेद्घने अतिक्रमणे विनासे घनः प्रचुरः उद्घो 
नैपुण्यं प्रादुमवो येषु ते तथोक्ताः । उक्तं च--“अरुक् युचिस्तथा दशे निपुणश्वोह्यघ 
द्यते" । पुनः कथंभूताः । प्रदीघौगमा' प्रदीर्घो दूरव्यापी आगम आगमनं येषां ते 
प्रदीचौगमाः । जालयसर्कारः ॥ 

स्फुटितद्कटजराजिरित्यादिः । घनखमीरः सरति प्रवतेते । कथंभूतो घनस- 
६९ 



९४९ कृाव्यमाखा | 

सरति धनसमीरः सीकरासारधारी 

करृतसमधिककान्तिः केतकीकाननानाम् ॥ ६९३ ॥ 
प्रोत्ताछयन्करटिनां करपुष्कराणि 

रन्भोद्धुरध्वनितकीचककाननान्तः । 
उदरापयन्मधुकरीनैवनीपल्ा 

हि क 

वातः प्रवाति रिखिताण्डवपूवैरङ्गः ॥ ३९४ ॥ 
दधदिव हिमरम्भेः सीकरैरुत्ममोधं 

तपतपनवितापान्मूषितस सरस्य । 

वियदचछर्धराणामङ्गनिवांणहैतु- 
जदविजयजन्मा जृम्भते वायुरेषः ॥ ६९९ ॥ , 

मीरः । स्फुटितुरजराजिः स्फुटिता विकासं प्राप्ताः कुटजानां इन्द्रतरूणा राजयो 
यन्न स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । मष्ठिकोष्ठासदहारी मद्धिकानां मुक्तवधानां उश्चसं 

पुनः कथभूतः । कन्दलानन्दकारी"ˆˆ ˆ" ˆ" ˆ" ““““"“ˆ*“ । पुनः कथंभूतः । 

सीकरासारधारी सीकराणां आसारं समूहं धरतीत्येवंरीरः स तथा । पुनः कथंभूतः । 
केतकीकाननानां ईइतसमधिककान्तिः । विकाशकारीदर्थः । जादयटकारः ॥ 

परोत्ताख्यन्निलयादि ! वातः प्रवाति प्रवतेते। किं कुर्वन् वातः । करटिनां करपुष्क- 

राणि श्ुण्डाग्राणि प्रोत्तायन् त्वरितानि कुर्वन्। कथंभूतो वायुः । रन्धरोद्धुरध्वनितकीचक- 

काननान्तः रन्ध्रे उद्धुर ध्वनितं कीचकानां सच्छिद्रवंशानां काननानां अन्तं मध्य 
यन्न येन वास तथोक्तः । पुनश्च किं कुर्वन् । नवनीपलम्ना नवकदम्बानामुपरि उपविष्टा 

मधुकरी भ्रमरभा्याः उद्रापयन् उचचेरगानं कारयन् । कथंमूती वातः ।,दिखिताण्डवपूवे- 
रङ्गः शिखिनां ताण्डवस्य पू्वैरङ्गो वरखप्रारम्भः । रूपकालंकारः ॥ 

द्धदिद्यादि । है राजन्, एष वायुजैम्भते प्रसरति । करं कुर्वन् । तपतपनविता- 
पात् मरीष्मकालसूरयवि्चेषतापात् मूचितसख प्रल्यगतसख सरख दहि्मरम्येः शीतवैः 
सीकरेरतपरबोधसुजीवनं दधदिव कुर्वन्निव । वायुः कथंभूतः । वियद्चल्धराणामङ्गनिवा- 
णहेतुः वियच्चाकादामचकाश्च धराश्च धरा पृथ्वी च वियदचल्धरास्तासां अङ्गस शरीरस 
निवोणहेतुः सोयकारणम् । पुनः कथंभूतः । जलदविजयजन्मा जलदानां विजये प्रकर्ष 
जन्म उसत्तियैखय घ तथोक्तः । उप्परक्षाङंकारः ॥ 

१, ममचिको दसभेदेः खातः इति हैमः. 



६ आश्वासः] यशसिरुकचम्पूकाव्यम् । ९४७ 

घनमछिन छृतनिनदं पतदश्चनिरदारं प्रचण्डसुरचापम् । 
करिकुरमिव सनद्धं वीक्ष्य नमो ग्नो मयं कस्य ॥ ३९६ ॥ 

कक्ष्येव गगनकरिणः काञ्चीव नमःभ्रियो वियदहेव्याः। 
मणिमाकेव विराजति यष्टिरियं चक्रचापस्य ॥ ६९७ ॥ 

जरुधिजकेः सह पीता ज्वाडा इव वाडवस्य घनजठरात् । 
निग॑च्छन्त्यः प्रा्राः परिणतिमेतासडिदेखाः ॥ ६९८ ॥ 

विचकफिर्मुकुखश्चरीः कुन्तेषु खितानां 
सनतटटुटितानां दाररीखा च येषाम् । 

नवजरुध्रधाराविन्दवतते पतन्त- 
सव दधतु विनोदं योषितां केटिकाराः ॥ ३९९ ॥ 

घनमलिनमिद्यादि । नभो वीक्ष्य ट्र कख पुरषख भयं न भवति । अपि 
तु सर्वस्यापि भयं भवतीदयर्थः । कथंमूतं नभः। करिुलं संनद्धमिव गृहीतर्संनाहमिव । 
पुनः कथंभूतम् । घनमलिनम् चनैरमधेमलिनं कृ्णवर्णैम् । पुनः कथंभूतम् । कतनिनदं 
विहितगर्जनम् । पुनः कथंभूतम् । पतदशनिशरम् पतन्तः अरानयो वज्राण्येवे शरा 

बाणा यस्मात् । पुनः कथंभूतम् । प्रचण्डसुरचापम् प्रचण्डसुत्कटं सुरचापं यत्न 

तत्तथोक्तम् । छष्रोपमाक्षेपारंकारः ॥ 

कश्येत्यादि । इयं प्रयक्षीभूता रक्रचापस्येन््रधनुषो यष्टिः दण्डः विराजति । 
कथंभूता यष्टिः । गगनकरिणः कक्ष्येव वरत्रेव । पुनः कथेभूता । नभःश्रियः काब्ीवं 
सिञ्ञिनीव । पुनः कथंभूता । वियदेव्या आकाश्देवतायाः मणिमाखेव । उपमालंकारः ॥ 

जटधिजदैरिलयादि । एताः प्रयक्षीमूतास्िदेखा बिदुद्राजयः धनजटरात्, 
निर्गच्छन्यः प्रादुर्मवन्यः। शोभन्ते इति शेषः । कर्थभूतासडिदेखाः । जल्यिजकैः सह 
पीता भआखादिता वाडवसख ज्वाला अविषः परिणति प्राप्ता इव । उस््रक्षारुकारः ५ 

विचकिरमुककरभीरिल्यादि । हे राजन्, ते जगत्मरघिद्धाः नवजल्धरधारावि 
न्दवः नवीनमेषोदकच्छयनां जख्कणाः पतन्तः सन्तस्तव॒ भवतो विनोदं हषं दधतु 

वन्तु । ते के बिन्दवः । येषां बिन्दूनां योषितां कुन्तटेषु स्थितानां विचकिलसुकुल- 
श्रीमोगरक्युष्पङुड्यलकणेभा वतैते । पुनश्च ^ते के । येषां बिन्दूनां योषितां सनतटेषु 

टठितानां हारखीख हारशोमा वतैते । कथंभूतास्ते नवजल्धरधाराबिन्दवः । योषितां 
केछिकाराः कीडाविधायिनः । उपमारकारः \ 



९९० काव्यम । 

मवद्धिः सह विजिधृक्षुव्यापारो वतेते । तदत्र यदुचितं तदाचरितव्यम्' 
इति, महितं गोका निवैण्ये च, पस्तान्रिवेधितं प्रादेशनं शासनं च, “अये, 
विग्रहा्रहभहिर एष स महीपा प्रामृततत्रमेतसत्रं च प्रादिणोत्। तथा- 
दनयोमण्डलाग्रसुद्राङ्खितो वेष्टनचतुष्टयनिष्टङ्कितश्च बहिःप्रकाचः संनिवे- 
राः । तदखमनेन विषमविषदोषकाड्ष्यवितकंककंरावेशेनोपायनेन, राचुय- 

क 

दराःमकारापिद्युनेन चानेन विखोकितेन रेखन । श्रूयते हि किर--मणि- 
कृरण्डकविन्यस्तवपुषा छृतिमेणारची विषविषधरेण धिषणो दुधेषम्, देवा- 

इतीति किम् । अयं अचलनाभको राजा हि निश्वयेन भवद्भिः सह विजिधृष्ठुव्यापासे वतैते 
विग्रहं कर्तुमिच्छति । कस्मात् (कदा) । अचिरादेव शीघ्रमेव । कस्मात् । गजबलग्रधानत्वात् 
दस्तिैन्यबहुल्त्वात् । तत्तसात् कारणात् अत्र॒ अस्मिन् दूते प्चारपतौ वा यत् 
उचितं तद् आचरितव्यम्। न केवल जाबाखकथितं प्रयमिज्ञाय, अपि तु प्रहितं गोरुकाथे 
लोहगोरकहेतु निर्वण्यं पर्यालोच्य च । न केवरं गोलकायं॑निर्वैण्ये अवादीत्, कंतु 
पुरसादयतः निवेशितसुपटौकितं प्रदेरानं प्रातं शासनं च लेखं च निर्वर्ण । अये 
कोधे विषदे च । खेदं छृत्वा ब्रूते । संधिविम्रही किं शरते--सख मदीपालः अचलनामक 
एतलमदक्षीभूतं प्राण्ततनच्नं प्रधानं प्रातं पत्र च यत् प्राहिणोत् प्रेषितवान् वेनैव मया 
ज्ञायते विग्रहाग्रह्यहिर एव संग्रासक्ररणनिर्बन्धेन अथिर एव वर्त॑ते । तथाहि अनयो 
रंखप्राभृतयोर्भध्ये ठेखः कीटो वतते । मण्डलाग्रमुद्राह्कितः खङ्गमुद्रया सहितः । पुनः 
कथंभूतो ङेखः । वेष्टनचुष्टयनिष्टङ्वितश्च चतुभिरव्टनैरुप(४खयस्तः। वेष्टित इलयर्थः । चतुर. 
सैन्येन तामहं बेषटयामीलमिभ्रायः । सद्धेन च शिरदछेदं करिष्यामि इयभिप्रायः । 
पुनः कथभूतो ङेखः। बहिःप्रकाशः ब्य अर्थसूचकः । पुनः कथंमूतो लेखः । संनिवेशः 
खन् विद्यमानो वेशः स्थितियैय स संनिवेशः । संधिविग्रही किं कृतवा पूरवैमवादीत् । 
इति हईदरमर्थमनुध्याय चिन्तयित्वा । इतीति किम् । तत्तस्मात् कारणात् अनेन उपायनेन 

पराभृतेन अलं पूर्णम् । कथंभूतेन उपायनेन । विषमविषदोषकाङ्धभ्यवितकंककंरावेरोन 

विषमं अप्रीतिकरं यद्विषं हाखहरं तख दोषः तेन काटष्यव्रितकंकर्कशः कटषताविचार- 
कठिनः आवेशोऽभिप्रायो यस्िन्नपायने तेनालम् । अनेन प्रयक्षीभुतेन टेखेन विलोकि 
तेन वाचितेनापि अलम् । कथंभूतेन ठेखेन । शत्रुयशाःप्रकारापिद्युनेन रात्रोरचल्महारा 
जख यशसः पुण्यगुणाङुकीतैनस्य प्रकाश पिद्धुनेन उद्धावकथनेन । हि यस्मात् कारणात्। 
किरति लोकोक्तावर्चौ वा । श्रयते आकम्येते ¦ धिषणो नाम राजा आसीविषविषधरेण 

दष्राविषसर्ण दुर्धषं नाम राजानं जघान हतवान् । कर्थमूतेन आश्चीविषविषधरेण । 
मणिकरण्डकविन्य वपुषा मणिकरण्डके विन्यस्तमारोपितं वपुः शरीरं येन स तथा तेन । 
पुनः कथंभूतेन । छृत्निमेण विज्ञानोस्पादितेन । तथा भ्रूयते--कणपो नाम राजा ङृपाणनाम 
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ङवस्लवासनिषकेण च स्परशविषेण कणपः कृपाणं राजानं जानः इत्- 
सुध्याय, को हि नाम धीमान्डखव्यापारसमाधौ द्विषद्वयाधौ मृदुनोपायेन 
भिषज्येत्' इति च विचिन्य ससौष्टवं तं दूतमेवमवादीत्-- 

“नासोद्धासनमागंसुण्डनरिखामाटूरबन्धक्रमः 
कण्ठे सीणैदारावदामकरनं कात्रेयकायोहणम् । 

१ क्का दूतान्यश्च न ते निकारपरुषः कोऽप्यत्र कार्यो विधि- 
स्तत्स्वसथो वद वाचिकं निजपतेरखस्त्यं तिष्ठतु" ॥ ४०२॥ 

अपि च-को नु खु विचारचतुरचेताः पयीक्ठोभरद्लोता वा 

राजानं स्पदीविषं तत् देवाङ्गवन्लवासनिषेकः परिमलमोचनं यख यस्मिन् वा स्प्ैविषे 
तत् देवाङ्गवच्नवासनिषेकं तेन जघान हतवान् । पुनश्च किं क्रत्वा पू संधिविग्रही दूतम- 
वादीत् । इति च विचिन्य । इतीति किम् । हि यस्मात् कारणात् । नामेति संभावना- 
याम् । को धीमान् द्विष्याधौ शन्ुव्याधौ स्रहुना कोमटेन रेपादिना उपायेन भिषज्येत् 
प्रतिकुयौत् । चिकित्सेत् इयर्थः । कथंभूते द्विषद्याधौ । शाचव्यापारसमाधौ शखव्यापा- 
रेण राघ्रपातेन समाधिरुपरामो यख द्विष्याधेः स तथा तसन् । संधिविप्रही कथम- 
वादीत् । ससौष्टवम् व्यक्तवचनं यथा सनत्येवमवादीदिलर्थः ॥ 

नासोद्धासनेत्यादि । हे दूत, अन्यः कोऽपि विधिः निकारपरुषः परिमवकरकशः 
ते तवात्र न कार्यः! तत्तसात् कारणात् खस्थः निःश सन् निजपतेः वाचिकं संदे 
वद् केथय । अयं टेखस्तु तिष्ठतु आस्ताम्। चेदन्यो विधिने कायः! तर्हिं को विधिः कार्यैः । 
एकस्तावत् नासोद्रा्नमाभेमुण्डनरिखामादूरबन्धक्रमः नासोद्रासनं नासिकाच्छेदनम् , 
मागेमुण्डनं च क्षुरप्रेण प्ठिकारक्षणपूर्वैकं मुण्डनं वपनम्, रिखामादूरबन्धश्च दिखानां 
चूडानां बित्वफलबन्धनम्, एतेषां याणां कर्मणां क्रम अनुकरमस्तथोक्तः कण्डे प्रीवायां 
शीर्णशरावदामकङ्कनं रीणोनां शटितानां शरावाणां त्तिकाकपालानां दाम्नो मालायाः 

कलनं बन्धनं ते च भविष्यन्ति । तथा कात्रेयकारोहणं तव करणीयम् । अन्यश्च 
निकारपरुषो विधिरस्मामिन कतव्य: । समुच्चयालकारः ॥ 

कदाचिदिक्तिपूर्वाक्तं ग्राह्यम्। कदाचित् वीराणां भटानां वचां सि वचनानि आकणैया- 
चकार । आकर्णितवानिदयर्थः । कथंभूतानां वीराणाप्। इति अमुना प्रकारेण संधिविग्रहिणः 

` यशोधरख मुख्यदूतखेतद्रवचनात् तथा तेनैव प्रकारेण विदितदूतहदयानां विज्ञातदूता- 
भिप्रायाणाम्। इतीति किम् । अपिच एनस । कः पुमान्। नु इति वितके । सेड वाक्या- 

१, ष्देवाङ्गवख्रवासनिषरकेण जघान । कथंमूतेन देवाङ्गवल्लवास निषेकेण । स्पश्चेविषेणः 
इत्येवं थोजनोचिता. २, मूले तु 'आक्णेयां बभूवः इ्युपरम्यते, 
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यथा्थैवादोचिते दूते विकुर्वीत । यतो दूतोदिततूत्राणि खट महीपतीनां 
व्यवहारतत्राणि प्रवर्तन्ते, दृतायत्प्रमवाश्च संधिविग्रहयानासनसंश्रय- 
धीमावाः । पयौप्तमथवाच्र पर्यनुयोगानुरसरिण । विदित एव तवेङ्धिताका- 
राभ्यां मवद्धर्तरमिप्रायः । देवभैषं यदियन्ति दिनानि तसिन्माचसि- 
बहुचापलेऽप्यचडे गजोन्मीटनवृत्ति विभरावमूव, किट तत्र तदीयान्ना- 
यजन्ममिभूमिपतिभिशधचिराय पुराचरितातीतपरमेश्वरचरणाराधनानिबन्ध- 
नम् । इदानीं च यदि स्वयमेव देवस्य प्रतापानरज्वारा्च रदरुमश्चाङिनीं 
धरियमाश्रयितुमिच्छति, तदासौ सिंदसराचामरैरिव विरसितुम् आस्ीविष- 

ठंकारे निश्चये वा । विचारचतुरचेताः विचारेण पयीखोचनेन चतुरं विचक्षणं चेतो मनो 
यसय स तथाभू[तोदू]ते विकु्वींते वितथा कुयौत् । न केवरं विचारचतुरघेताः, 
अपि तु पर्याप्तं परिपूणे शौथैख घखोतः प्रवाहो यख स तथा 1 परिपू्णैघुमरतासदहित 
इलयर्थः । कथंभूते दूते । यथार्थवादोचिते यथार्थवादेन सद्यवचनेन उचितो योग्यः स॒ 
तथा तस्मिन् । को विकुकैत । अपितुन कोऽपि । यतो यस्मात् कारणात् दूतोदित- 
सूत्राणि दृतैरुदितानि सूत्राणि सूचनवेचनानि येषु व्यवदारतन्रेषु तानि व्यवहारतन्राणि 
व्यवहार प्रवतैनानि खड मष्टीपतीनां प्रवर्तन्ते संधिविग्रहयानासनसंश्रयद्रधीभावाः दूता- 
यत्तप्रभवाः दूताधीनोत्पत्तयो भवन्ति । संधिश्च मेलापकः, विग्रहश्च संग्रामः, यानं च 
सेनयामिगमनम् , आनं च दुगेसंवेटनस्थितिः, संश्रयश्च दुर्गाश्रयविधानम् , दरेषीभावश्व 
संधिविग्रहद्रयम् , ते तथा। अथ वा पथनुयोगानुसारेण शन्नुवचनप्रच्छाकरणेन अत्र पयो 
परिपूरणम् । किमिति पयाप्तम्। यतो विदित एव मया ज्ञात एव । काभ्यां ज्ञातः । तवेद्विताका- 
राभ्याम् इद्ितं च अन्यथाकृतिः, आकारश्च नेत्रवक्रविकारादिलक्षणः इश्गिताकारौ ताभ्यां 
भवद्धतरमिप्रायदछन्दः मया ज्ञात एव । देवश्च यशोधरमहाराज एषं तव प्रलक्षीमूतः 
यत् इयन्ति एतत्परिमाणानि दिनानि तस्सिन् अचरे तव राजनि । कशथैभूते । समाचरित- 
बहुचापरेऽपि संविहितबहपराधेऽपि गजोन्मीलनदरत्ति अवधीरणां बिभरांबभूव धारित- 
वान् । किल हेतो । तत्र तसां गजोन्मी लनवृत्तौ तदीयान्नायजन्मभिरचल्ख आघ्राय 
वशे अन्म येषां ते तदीयान्रायजन्मानक्तेः भूमिपतिभिरवल्पूर्वैश्च वरृपतिभिधिराय 
दीधेकारं पुरा आचरितं कृतं अतीतपरमेश्वरस्य यशोध॑यशोवन्धुरादेनेरेन्द्रसय चरणा- 
राधना चरणकमलसेवा निबन्धनं कारणम् । इदानीं च यदि चेत् खयमेव देदस यदो- 
धरमहाराजसखय प्रतापानल्ज्वालसु रशल्भशाद्टरनीं पतङ्गवत् रओोभारीलां श्रियं राज्य- 
लक्ष्मी अध्रयितुमिच्छति, तदा तसिन् काले असौ अचः सिहसटाचामरैः विरसितुं 

१, 'रागेणः सटीकपुस्तकपाठः. 
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क 0 विषधररिेमणिभिि मण्डनं कर्तुम् मदान्धिन्धुरदन्तवख्यमिव नयेर- 
लेसितुम् प्रखयकालानरमिव पाणिपषहवेन निवारयितुम् मकराकरमिव बा- 
भ्यां तरितुम् गगनमिव पाठेन रद्कयितुम् मन्दरमिव करतठेन तोल्यितुम् 
महेरवरपरद्यमिवादशंतां नेतुम् मादिवराददष्टामुक्ताफलटमिव चाभर- 
णायक्रष्ुममिरुषति । यतो निजराष्टकण्टकोत्यारनदुरंडितबाहुबछः सप्र 
चापि न जानाल्प्तावचलः परमेर्वरसख विक्रमविढसितानि, यान्येव 

स्वयं विनोदल्यार्यशौयसरम्भपुलकितवपुर्विजानुजव्याजरफुटित)विदारि 
तदिरण्यकरिपुः सुरपतिवीरक्षत्नियकथावतारेषु । तथा हि- 

वैकुण्ठः कुटकी्तैनं कलममूरद॑म॑प्रगस्माङ्कलि- 
न खी नेव पुमानुमापततिरयं चन्द्रो निशासेवकः । 

चमरवीजनानि कारयितुमिवाभिल्षति। आशीविषविषधरशिरोमणिमिर्दष्निषसपफणार- 

तै्मण्डन भूषणं कुमिवाभिरषति । मदान्धगन्धसिन्धुरदन्तवल्यं मदोन्मत्तगन्धेभर- 

द्नमण्डलं नलैर्टेखितुुत्पाटयितुमिवाभिरूषति । प्रल्यकालानलं कल्पान्तकाख्वेश्वा- 

नरं पाणिपहवेन करक्रिल्येन निवारयितुमिवासिरुषति । मकराकरं महासमुद्र बाहुभ्यां 

तरितं रिव कुंमिवाभिरषति । गगनं फाटेन प्रुखगमनेन लद्यितुमिवाभिरषति । 

मन्दरं करतलेन तोख्यितुं कल्यितुमिवाभिल्षति । महेश्वरपरद्यु महदिवकुढारं 

आद्र्चतां दरपेणतां नेतु प्रापयितुमिवाभिर्षति । आदिवराददष्टरमुक्ताफल मोक्ति- 

कमामरणाय आक्रषटुमाकरषेणं कटुमिवाभिरुषति । यतो यस्त. कारणात् निजराष्ट- 

कण्टकोत्पाटनदुकैटितवाहुवखः खकीयराषुदरशनचुनि्ूननिरवीययुजवलसतव खामी 

अचलः संप्रति वर्तमानकाठे परमेश्वरख श्रीयश्लोधरमहाराजस्य किक्रमविरुसितानि 

पराक्रमस्फुरितानि असौ अघापि इदानीमपि न जानाति, यानि श्रीयशोधरमहा- 

राजविक्रमविलपि्चानि एवमयुना प्रकारेण सुरपरतिदैवेन्द्रः खयं निजध्रीमुखेन विनोद्ति 

प्रशंसति । केषु चिनोदति । वीरक्षच्नियकथावतारेषु संग्रासादनिवतेकराजपुत्रवातोभ्रस्ता- 

वेषु । कर्थमूतः सुरपतिः । आधर्यशौर्यसंरम्भपुलकितवपुः आध्यं चैलोकेये चमत्कारके 

यच्छं सोभ्य तख संरम्भेण आरम्भेण पुलकरितं रोमाकक्ड्ुकितं वपुः शरीरं यख 
स तथोच्तः । पुनः कर्थभूतः सरपत्तिः । निजानुजग्याजस्फुटितवि दारितदहिरण्यकरिपुः 

` निजादुजेन श्रीनारायणेन व्याजेन छेन स्फुटितेन सम्भनि्मनेन विदारितो नखै- 

द्विषाङृतो हिरण्यकदिपुनामा देखविरेषो वकेजनकः () सं तथोक्तः ॥ 
तथा हि । तदेव निरूपयति-वेदकुण्ठ इत्यादि । भरे दूत, यद यदोधरमहारा- 

"~~~ ------~---------~----- ------------ --------~-----------~ -------- -------* 

१, मूले तु नोपलभ्यते, 
\90 
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हेिः केटिक्षरोजवन्धुरनिरः कीडाश्रमे चाटुमा- 
कष [ 

न्ययेव्थं गणनामरेषु धिजयी तस्याहवे कोऽपरः ॥ ४०६३ ॥ 
अपिच। 

याः पूर्वै रणरङ्गसंगममुबो यस्यासिधारापयः- 
कोन. 

पातप्रेतसपलसंततिरिरःभ्रेणिश्रिताः क्षीणताम् । 
याताः छुप्तकपालिभूषणमरारम्भाः पुनस्ता युहु- 

जौयन्तां त्वदनीककीकसजुषः पूर्वश्रियोऽस्याहवे' ॥ ४०४ ॥ 
क 0 १ (न भ इति संधिविप्रहिणः, तथेतद्रचनाद्विदितदृतददयानाम् अपरिमितकोपप्रस- 

रवधीरिताप्तपुरुषालापागंखानाम् ससंरम्ममन्योन्यसंबट्ररुटक्कोरीरकोरिष- 

जस इट्थममुना प्रकारेण अमरेषु देवेषु गणना मान्यता वर्त॑ते, तख यरोध्रस्य आहवे 

संभामे कः पुमान्. अपरो अन्यो विजयी जयवान् वर्तते। दृत्यं खथयिति चेत्- वैकुण्ठः 
श्रीनारायणः कुख्कीतेने म्चे वतैते । कमलमूधैह्या द॑प्रगल्भाङ्कलिः । पुरोहितो वर्तेत 
इयर्थः । उमापतिः न छी नैव पुमान् । नपुंसक इयर्थः । अयं चन्द्रो निशासेवको 
रात्रौ सेवां करोति । हेरिः श्रीसूर्य केलिसरोजवन्धुर्वतते कौीडाकमर्यिकाश्चको 
सवति। अनिलो वायुदेवता क्रौडाश्चमे वनितानां रमणखेदे चाटुमान् प्रियं कृत्वा स्तुतिं 
कसोति वेदं विनाश्रयति । अतिक्चयालंकारः ॥ 

मपि च । याः पूवैभिद्यादि । याः रणरङ्संगमशुवः संग्रामाङ्गणसंगसभूमयः 
पू पू्वसिन् काटे यख यशोधर अपिधारापयःपातप्रेतघपत्संततिशिरः्रेणि- 
प्रिताः असेः खङ्ग धारा अग्रभागः तसां यत्पयो जलं तख पातः तन्न॒ निमजेनं 

मरेततानां सतानां सपत्नानां शत्रूणां संततयः समूदासतापसतां रिरःध्रणयो मस्तकानां 
आआवल्यस्ताभिः भरिताः संयुक्ताः जातास्ता रणरङ्गसंममभुवः क्षीणतां शून्यतां याता 

रिक्ता बभूवुः । कस्मात् शून्यतां याताः तत्कारणगमितं विशेषणमाह~-कथंमूता रणर- 

द्संगमथुवः । मुहुः पुनरपि अस्य यशोधर आहवे संमामे तदनीककीकसजुषः अच. 
रसेनाग्रतानां वीराणां कीकसनुषरः अस्थिमयः सयः पूर्वेभ्रियः रिरःश्रणिध्रिता जा. 

न्तां भवन्तु । हैवलकारः ॥ | 

न केवलं संधिविग्रहिणो वचांस्याकर्णयांबभूव, तथा तेनैव प्रकारेण संधिविम्रहिणो 
वचनाक्र्णनप्रकारेण वीराणां वचांखाकर्णयांबभूवाहमाकर्णित्तवान् । कथंभूतानां वीराणम्। ` 

एतद्रवनात् संधिविग्रहिवचनात् विदितदूतहृदयुनां विदितं ज्ञातं दूत्य दुकूलनान्नः हद- 

यमभिप्रायो यस्ते तथा तेषाम् । पुनः कथंमूतानां वीराणाम् । अपरिमितकोपप्रसराव्- 
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टितमाणिक्यनिकरकीणेतया खकीयावकेपानलसफुरिङ्ज्वहितिमिव कुटि- 
मतरं कुवेताम् इतस्ततः समुच्छरिताबतन्युक्ता परप्रकराभिरारसनदारय- 
टिमिरागामिजन्यजयसमयाव्रसुरखन्दरीकरविकीणेकुुमवषैमिव प्रका- 
दायतां वीराणां चान्योन्यारापारोकनव्याजेन वचांसाक्णैयांवभूव । तथा 
दि- ततर तावक्ोदण्डमातैण्ड; साटोपं सपलर्व्चविनाशपिद्ुनभूकुरि- 
मङ्गनिभेरभारस्वेदजटेन ज्यां माजयन् हस्तमाहं तं दूतमेवममाषिष्ट-- 

श्रीपदं मिन्रपक्षाणां खरदण्डं च विद्विषाम् । 
देवसयास्य पदाम्भोजद्रयं शिरसि धायताम् ॥ ४०९ ॥ 

धीरिताप्तपुरुषाछपागंलानाम् अपरिमितोऽपर्थन्तो योऽसौ कोपम्रसरः कोधनव्याधिस्तेन 
अवधीरितमवगणितं आप्तपुरुषारपागल गुरुवचनानां निषरेधवचनपरिघा यैस्ते तथा 
तेषाम् । किं कुवेतां वीराणाम् । ससंरम्भं सक्रोधं अन्योन्यसंघश्चुटत्कोरीरकोटिषटित- 
माणिक्यनिकरकीणतया खकीयावलेपानलस्फुलिङ्गज्वटितमिव कु्िमितलं र्वताम् ससंर- 
म्भमन्योन्यं संधषेन संचलनेन च्टन्ति छिन्नानि भवन्ति यानि कोटीरकोटिषटितमाणि- 
क्यानि तेषां निकरः समूहः तख कीर्ण॑तया विक्षिप्ततया खकीयो निजो योऽघाववलेपो 
मदः कोपो वा स एवानरुस्षख स्फुलिङ्गासेर्ज्वलितमिव कुष्धिमतलं बद्धभूमि क्वतां 
विदधताम् । पुनश्च कि कारयतां वीराणाम् । इतस्ततः समुच्छटितापतन्युक्ताफलभ्रक- 
राभिरारखनहारयष्टिभिरागामिजन्यजयस्मयावसरमुरसुन्दरीकरविकीर्णंकुरुमवषपमिव मर- 
कारायताम् इतस्ततो यत्र तत्र समुच्छलिता उत्पतिता आपतन्त आगच्छन्तो युक्ता 

फलप्रकरा यासां तास्तथा ताभिः ईटग्विधामिरारसनदहारयष्टिभिः आरसना आगुत्फल- 
म्बा या हारय्टयस्ताभिः कृत्वा आगामी भागमिष्यन् योऽसौ जन्यजयसमयः संग्रामज- 
यसमयस्तस्ावसरेषु सुरख॒न्दरीकरैः विकीर्णा विक्षिप्तो योऽसौ कुषुमवर्षैः वर्तेते तं 
प्रकाशयतामिव । केन कृत्वा वीराणां वर्चााकर्णयां बभूव ¦ अन्योन्यालपालेकनव्याज्ेन 

अन्योन्य परस्परस ये वीराणामाल्पा आभाषणानि तेषां आलोकनन्याजेन विलो- 
कनमिषेण । तथा*हि तान्येव वचांसि निरूपयति--तत्र तेषु वीरेषु सध्ये तावद्पू्वमे- 
वायुक्रमेण कोदण्डमार्तेण्डो नाम सभटः साटोपं साडम्बरं यथा मवत्येवं ते दूतं संदेशदरं 
हस्तग्राहं हस्तेन् गृदीला । हस्तार्थप्रहवनिद्रतां (१) कयं णम् । एवं वक्ष्यमाणग्रकारेण 
अभाषिष्ट भाषते स । कोदण्डमार्वण्डः किं कुवन् । सपत्नवंशविनारपिडनश्रुकटिभन्ञ- 

. निभैरभालस्वेदजठेन ज्यां मार्जयन् सपत्नानां शत्रूणां वंज्ञस् विनाश्य मोटनं तेन 
[पि्युनञकुटिमङ्गं यथा खात्तथा] निर्भरं गादं यद्धालं क्लरं जटिकम् । अकीकं गो- 

धिरिति यावत् । तस्य खेदजडेन प्रस्वेद्ेदकेन ज्यां धनुषः प्रां चापसिञ्जञिनीं माज- 
यन् रोधयन् । उष्टसयच्निलयर्थः ॥ 

श्रीपदपिद्यादि । हे दुकूल, अद देवख पदाम्भोजद्रयं शिरसि धायतां 
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नो चेत्कोदण्डमातण्डकाण्डखण्डितमस्तकः | 
यास्यत्याजो स ते खामी 'हण्डताण्डवडस्बरम्' ॥ ४०६ ॥ 

परशपराक्रमः सावख्यं पाणिना परद्वधं निर्नेनिजानसतथेव-- 
{हठविठितमोलिः पादपीढोपकण्ठे 

न मवति शखवृच्या मतपतेयैः सपत्नः । 
जयजरठितमूतिमामकसतस्य तूणै 

रणशिरसि कुठारः कण्टपीरीं हिनत्तिः ॥ ४०७ ॥ 

धुटरपहमरः सावष्टम्भं करतलेन मुद्ररखस्सञ्चयन्--“अदो दूत, निवेद- 
येदं मद्रचनं तस्य सकठद्राचारणोकदेटस्य प्रक्षरषक्ष्मीसमागमोकण्टस्य। 

ध्रियताम् । क्थभूतं पदाम्भोजद्रयम्। मिघ्रपक्षाणां सुहृदां श्रीपदं रक्ष्मीमन्दिरम् , विद्धिषां 
शत्रूणां खरदण्डं खरस्तीत्रो दण्डो यत्र तत् खरदण्डं च 1 नो चेत् यद्यचलः रसि न 
धारयिष्यति तदि स जगदयसिद्धस्ते तव खामी अचल आजौ सं्रामे रण्डताण्डवडम्बरं 
याति कबन्धबाहुदण्डनर्तनारोपं प्राप्यति । कथंभूतः सन् । कोदण्डमातेण्डकाण्डख- 
ण्डितमस्तकः कोदण्डमार्तण्डनाम खमटख काण्डेन बाणेन खण्डितमस्तकः छिन्नोत्तमाङ्गः 
सन् । वीररसप्रधानो जायल्कारः ॥ 

परञ्युपराक्रमः परदयुपराकृमनामा सुभटः सावद्यं सासूयं तथैव तेनैव कोदण्डमा- 
तेण्डग्रकारेण इस्ग्राहं दस्तम्रहणपूवैके दुकूलनामानं दूतं अभाषिष्ट । पाणिना परश्वधं 
कुठारं नि्नैनिजानः परिमाजंयन् । करं अभािष्ट इलाद--हठविदुटितेद्यादि । यः 
सपत्नः मतपतेयेशोधरस पादपीेपकण्ठे सिहासनसमीषे शबरा हटनिटठितमलिभूमौ 
नमितमस्तको न भवति, तस्य सपत्नख मामको मदीयः कुटारः रणशिरसि संग्राममस्तके 
केण्डपीटीं प्रशस्तां ग्रीवां छिनत्ति द्विधा करोति । कथंभूतो मम कुरः । जयजरदि- 
तमूतिः जयेन संग्रामवरिजयेन जरठिता कठिना मतिः खरूपो ख स॒ तथोक्तः । 
जादल्कारः ॥ 

मुहरपरहारः सुभटः सावष्टम्भ सक्रोधं यथा भवत्येवं करतलेन मुद्वरं लोहधनं उत्स- 
ज्ञयन् उदस्यन् एवमभाषिष्ट । एवं कथमिति चेत्--अदो दूत, तख अचर्स्येदमेतत् 
मद्भचनं निवेद्य त्वं कथय । कथंमूतसखाचलसख । सक्रल्टुराचारल्ेकटेठ्स्य सकलदुरा, 
चारल्ेकानां पापाचारजनानां हेर । पुनः केथभूतख । प्रक्षरषछ्ष्मीसमागमोत्कण्ठटसय 
मरक्षरन्ती प्रणद्रयन्ती लक्ष्मीघमागमसोत्कण्ठा वाञ्छा यख स तथोक्तस्तस्य । करि निवे. 

१. मू टीकायां च सविज्ञ इति स्यात्. 



३ आश्वासः] यदासिरकचम्पूकाव्यम् | 4९4७ 

कपटमटविभीषाचेष्ितैनो बिभीयां 

तदरुमिह सुषोजवजभैर्एूर्जितेन । 
यदि सुमटघयायां खं परिष्टप्रतिषठः 

पदि मम रणामे सुदररस्या्तः स्याः, ॥ ४०८ ॥ 

करवारुबीरः सक्रोधः करेण करवां तरल्यन्--"अध्वग, साध्वव- 
धायेताम् । 

अखवैगवेदुवौरवीयपर्यस्तमानप्ः । 
मदीयखामिपेवापु यः कोऽपि हतस्राहसः ॥ ४०९ ॥ 

विपक्षपक्षक्षयदक्षदीक्षः कौक्षेयको मामक दष तस्य | 

रक्षांसि वक्ष्षतजेः कषरद्धिः प्रतीक्षतेऽश्चण्णतया रणेषु ॥ ४१० ॥ 
(युग्मम्) 

दयामीति चेत्-- कपटभयेल्यादि । अदो दुकूल मन्निन्+ कपटभटविभीषाचेषटितैः 
मिथ्यासुभटधातक्क्रियामिः नो बिभीयां अहं सुदररप्रहारो न बिभेमि । तत्तस्मात् कारणात् 
इह अस्मिन् सुद्ररप्रहारे सुधोजावजनस्पाजितेन मुधा अन्त्गडुना उजाया बलस्य 
आवजेनस्पू्जितेन आद्रस्फुरणेन अलं पूणम् । यदि चेत् छुभटधयायां घुमटानां समूह 
त्वं मवानचलः यदि पटिष्टप्रतिष्ठः अतिशयेन पटुतरशोभो वर्तसे, तर्हि सपदि रीप्रं मम 
मुद्ररस्य स्ेहधनस्य भग्रतो सुखे रणग्रे स्यास्त्वं भव । वीररस प्रधानो जायलंकारः ॥ 

करवाख्वीरः सुभटः सक्रोधः करेण करवालं खङ्गं तरखयन् कम्पयन् अभापिष्ट- 

हे अध्वग हे दुकूल, साघु सावधानतया अवधायतां श्रूयताम्-अख्वैगवे्यादि । 
हे दूत, मदीयओ्वामिसेवा यशोधरचरणाराधनेषु यः कोऽपि पुमान् हतसराहसो भोः 
द्यम: । यः कथंभूतः । अलर्वगर्वदुवौरवीर्यपयैस्तमानसः असलबांँ गुरुतरो योऽसौ गर्वः 
दुरं च तद्रीयै ताभ्यां परयसतं पतितं मानसं चित्तं यस्य स्र तथोक्तः । तस्य पुरुषस्य 
एष प्र्क्षीभूतो मामको मदीयो कौक्षेयकः खद्धो वक्षःक्षतजेः हृदयरुधिरैः क्षरद्धिः 
प्रवहद्धिः रणेषु अष्कुण्णतया परिपूर्णतया रक्षांसि राक्षसान् प्रतीक्षते पूजयति । ग्रीण- 
तीलर्थः । कथंभूतः कौक्षेयकः। विपक्षपक्षक्षयदक्षदीक्षः विपक्षाणां शत्रुणां पक्षक्षये कुल- 
क्षये दक्षा समर्था दीक्षा व्रतधारणं यस्य स तथोक्तः । वीररसप्रधानो जालयलंकारः ॥ 
~---~~------~--------~--------- -----~----------~------~----~---~-~----~---------~--------~----~-----~---~---~-------*--~-~~-----* ~+ + ~=. 

१. मूरपुस्तके तु "एवं" इत्युपलभ्यते, 
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नाराचैरोचनः सावेगं नाराचपज्ञरमवरोकमानः-- 
"पथिक कथय नाथस्यांममनस्तं समाया- 

मसमसमररङ्गे राक्षसोत्ताकतारम् । 
यदि तव विशिख्रैरित्रयुण्डं न रुण्डं 

नटनपटु विदध्यां तद्छृशानुं विशामि ॥ ४११ ॥ 

चक्रविक्रमः साक्षेपं चक्रं परिक्रमयन्-“अहो वेदवैवधिक, री्रमेवं 
प्रराधि पञ्चााधिपतिम्- 

दश मामैय याहि वा जछनिषेरुत्तीय पारं परं 
पाताटं विश खेचराश्रयवरस्तं वा मव कषिप्रतः | 

नो चेदैरिकरीन्द्रकुम्मदटनव्यापक्तरक्तं ॒हु- 
सक्तं चक्रमकारुचक्रमिव ते मूच परपाति ध्रुवम्, ॥ ४१२॥ 

नाराचवैरोचनः सुभटः सवेगं सकोध नाराचपञ्चरं लोहवाणभक्मवदखोकमानो- 
ऽमाषिष्ट । किं अभाषिष्ट--हे पथिक हे दुक्ख दूत, कथय निरूपय । कस्य । आत्मनो 
नाथस्य त्वं कथय । सभायां खभामध्ये । किं कथय । असमसमररक्गे अद्धितीयसंग्रामभूमे 
विषमसंभ्रामभूमौ वा यदि चेत् तव अचरस्य रुण्डं कबन्धे रिरोरहितकायं 
नृयचतुरे न विदध्याम् अदं न करोमि, तत्तहिं कृशानुं वैश्वानरं विज्ामि दहनप्रवे 

करोपि । कथंभूतं तव रुण्डम् । विरिखभ्रे्मम नाराचयुसेरिछन्नमुण्डं पतितमसत 
कथंभूतं रण्डम्। राक्षसोत्ताखतालम् । राक्षसानां उत्ताख इता ताञ करताडनक्रिया 
नमर् । जायल्कारः ॥ 

चक्रविक्रमो वीरः साक्षेपं सनिभत्सैनं चक्र परिक्रमयन् घ्रमिटं घामयृन् जभमाषिष् 
अहो वेदवैवधिक अविज्ञातवेदार्थखल्पत्वात् अदो वेदभारवाहक जडघ्राह्मण, शीघ्र 
माञ्च एवं अमुना प्रकारेण पञ्चालाधिपतिम् अचलं प्रशाधि लं शिक्षय कथय । 
किं मरशाधि-दुर्ममित्यादि । हे अचल, स दुगे मार्गय निजरकष्रं प्ैतजल्वः 
नादिकं विषमद्थानं विलोकय । वा अथवा जलनिधेः समुद्रस्य प्रं पारं तीरं उत्त 

उष्य याहि त्वं गच्छ । वा अथवा पाताल रसातलं विश प्रवेशं कुर् । वा अथवा 
रप्र खेचराश्रयवदाः विदयाधरलोकपराधीनस्सं भवान् भव संजायख । चेद्यदि द्वं 

नो करिष्यसि तदहि मम चक्रं अकालचक्रमिव तेः तव मूध्रि मस्तके ध्रुवमिति निः 
प्रपाति प्रपतिष्यति । भविष्यति गम्यादयः इन्. शब्दो भविष्यदर्थे । कथंभूतं चक्रमू 
वैरिकरीन्द्रम्भदलनव्यासक्तरक्तम् वैरिणां करीन्द्राणां कुम्भदलनेन भिरःपिण्डखण्डः 
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कुन्तपरतापः; सकोपं कुन्तसुत्ताल्यन्--्विजापस्षद, सविशेषं निश्म्य- 
ताम् । यः कोऽपि दोरारम्याहवसेवासुशैहदय 

ऋजुः सुवंरोऽपि मदीय एष कुन्तः चकन्तान्तकतपणाय । 
[क्व (द 

निभ वक्षःपिटरप्रातेष्ठा तस्यानाजन्यमुवं विमातः ॥ ४१६॥ 

छाङ्गटगरलः सोष्टुण्ठाटापं लङ्गलमुदानयमानः--हे धीराः, छृतं 
मवतां समररसरम्भेण । यस्मादिदमेकमेव 

नरटदतनुशिरान्ताः कीर्णञ्घत्तिप्रतानाः 
क्षरदविरलरक्तस्फारधारासदसाः । 

स्फुटदटनिकेरष्टकरताखीः समीके 
मम सिपुह्दयाली सं ङ्गलं ठेटिखीति' ॥ ४१४ | 

व्यासक्तं लम रक्तं रुधिरं यन्न चक्रे तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतं चक्रम् । सुहुभक्तं वारवारं 
परेरितम् । वीररसप्रधानो जालल्कारः। उपमा वा ॥ 

कुन्तग्रतापनामा वीरोऽमा््् । कथम् ¦ सकोपं यथा मवव्येवम्। कि कुवन् । ङुन्तं 
प्रासुत्ताल्यन् कम्पयन् । किं अभाष्िष्ट- हे द्विजापसद पतितव्राह्यण, सविषं साव- 
धानतया निशम्यतां धरयताम् । यः कोऽपि यः कथितरूपो दौरात्म्यात् दुष्टखमाव- 
त्वात् देवसेवापूयहृदयः देवस्य यजञोधरस्य सेवायां सपूयहूदयः सक्रोधमनाः । 

ऋजुरिल्यादि । ऋः सरल्ेऽपि खवशोऽपि शोभनवरतरूतन्नोऽपि मदीयो 
मम संबन्धी एष ्रयक्षीभूतः कुन्तः प्रासः प्र प्तः सन् शकुन्तान्तक्रतथणाय शकुन्तानां 
गरृ्रादिपक्षिणां अन्तकस्य च यमस्य तपंणाय ओ्रीणनाय तस्य पुरुषस्य अषटजा स 
धिरेण जन्यभुवं संग्रामभूमि विभति पूरयति । किं छ्य । पूत वक्षःपिटरभ्रतिष्टां निभिय 
वक्षो जीवस्थानं तदेव पिठरं माण्ड तस्य प्रतिष्टां शोभां भक्षणम् (भङ्क्त्वा) । रूप- 
काड्कारः ॥ 

लाङ्गलगरल्घुभटः सोष्टण्टाकपं सद्पभाषणं यथ भवत्येवं लाङ्गलं दरं उदानयमान 

भ्रामयन् अभाषिष्ट । किममाष्ष्ट--दहे धीरा हे उुभटाः खामिमक्ताःः> भवतां युष्माक 
समरसंरम्भेण संम्रामारम्भेण कृतं पयीक्तम् । यस्मात् कारणादिदमेत्टाङ्गलमेकमेव । 
ञ्रटदित्यादि ! समीके संम्रामे रिपुहृदयारीः शच्रुहृदयपङ्कीम॑म लाङ्गलं लेकिखीति 
"भ्रं खेदयति । कथंमूताः रिपुह्दयारीः । उटदतनुशिरान्ताः उटन्तः अतनवो म- 

हान्तः शिराणां क्लसानां अन्ताः घ्रान्ता यासां तास्तथोक्तास्ताः । पुनः कथंभूताः । 

कीर्णङृत्तिप्रतानाः कीणां विक्षिप्ताः छृत्तीनां चर्मणां प्रताना विस्तारा यासां ता- 

लयक्तोऽपि' इति पुस्तकद्रये पाट 
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कणयकोणपः सामपै विहस्--“जये दृत, सादरं श्रूयताम् । यौ 
तव प्रभुरसत्समसंभावनया देवसेवाधां नानुकूष्धृत्तिस्तदा नूनमेषः 

हस्यश्चरस्थपदातिव्यल्यासनवातघूितक्षोणिः । 
यमपिरितकवरकरणि कणयः कायं करिष्यते तसय ॥ ४१९ ॥ 

बिशुरुभेरवः सासूयं त्रिश वटगयन्--'दूतः बरूहि मद्वचनादेवम- 
चरम्- 

इदं विरु तिखमिः शिखाभिमामेत्रयं वक्षसि ते विधाय | 
पाताटपर््भिदिवावतारां कता रणे कीतिमिमां मदीयाम्" ॥ ४१६ ॥ 

सथा ताः । पुनः कथमूताः । क्षरदविरलरक्तस्फारधारासष्टाः क्षरन्तो वषेन्तः 
अविरञख भविच्छिन्ना रक्तस्य स्फाराः स्थूला धाराणां छटानां सहख्ाणि यासां 
तास्तथा ताः । पुनः कथंमूताः । स्फुटदरनिकगेरष्टकृतास्थीः स्फुटन्ति शतखण्डी- 
भवन्ति अटनिवत् धनुःकोटिवत् कगेराणि सब्धानि रङ्ृतैरुपलक्षितानि रशब्दसहि- 
तानि अस्थीनि यासां तास्तथा ताः । उपमार्कारः ॥ 

कणयकोणपो नाम वीरः सामं सक्रोधं विहस्य अभाषिष्ट । किं अभाषिष्ट--अये 
दूत । “अये कोधविषाद्योः' इति वचनात् । हे दूत, सादरं सावधानतया श्रूयतां खया 
आकर्प्यताम् । मद्रचने कर्मतापच्मिति शेषः । यदि चेत् असौ विप्रकर्ष सथितस्तव प्रभुः 
अस्मत्समसंभावनया असाभिः समानसंघटनया । यथाहं कणपकोणपो नाम यशोधरस्य 
सेवको वत्तं तथा अचलोऽपि देवस सेवको वतैते इयर्थः । देवसेवायां श्रीयरोधरमदहाराज- 
सेवायां अनुकूल्ढेत्तिर्दितद्रत्तिने भवति, तदा तस्मिन् काले नूनं निश्चयेन एष प्रयक्षी- 
भूतो मम कणयः भूषणनिवन्धनायुधविदेषः तख पुरुषस्य कायं दारीरे यमपिदितकव- 
ठकरणि यमसख पिरितकवलो मासम्रासः करणि करणं करिष्यते विघधासति । (नञ्यन्या- 
कोशः इति योगविमागान्नजं विनापि आक्रोशे गम्यमाने अनिप्र्ययः प्रदरुजपादे सप्ता- 
शीतं सूत्रं वर्तते । कणयः क्थंमूतः । दस्यश्वरथपदातिन्ययासनवातघूणितक्षोणिः 

हस्तिनश्च अश्वाश्च रथा पदातयश्च तेषां व्यलयासनेन परस्परक्षेपणेन समुत्पन्नो योऽसौ 
वातो व्यलयासनवातस्तेन घूर्णता भ्रामिता क्षोणिः परथिवी येन कणयेन्र स तथोक्तः । 
जादयटकारः ॥ 

बरिशयू्भेरवो वीरः सासूयं सक्रोधं चिद्यं वव्णयन् अमाष्िष्ट । किमभापि्ट--अदो . 
दुष्ट दूत, मद्वचनात् अचलं प्रत्येवं ब्रूहि-इदमिलयादि । इदं प्रयक्षीभूतं मम ॒चि- 
शं ते तव वक्षसि हृदये विषमिचिभिः रिखाभिमांगन्रयं विधाय कला इमां मदीयां 

कीतिं रणे पातालमरत्य॑त्रिदिवावतारां कती करिष्यति । पाताङं च मर्यं च चरिदिवश्च 
पातालमदत्रिदिवास्तेष्ववतारो यस्या मम कीतः सातथा ताम् । यथासंल्या्कारः ॥ 
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असिपेुधनंनयः सेष्यंमसिमावृयुषटो पञ्चदाखं निधाय-“अहो ब्रह्म 
वन्धो, ममाप्येष एव सर्गो यसादज्ञततात्मसितेररातेने रस्रपातादन्यत्र 
प्रायश्चेतनमसि । ततः 

वष्ट वष्टोत्तरं योऽत्र दोष्टयावष्टम्भचेष्टनः । 

तडत्तडिति तसेषा सखी चोरयते रिरः' ॥ ४१७ ॥ 

प्रासप्रसरः ससोष्ठवं प्रासं परिवतयन्--पयौप्तमच्रारापपरम्परया । 
तद्विपर, एवसुच्यतां स दुनेयायतनम्-- 

सूकारवि्ापितदिक्षरीन्दरः प्राप्तो मदीयः समराङ्गणेषु । 
सकङ्कटं लां च हयं च भित्वा यासयल्ययं दूत हवाहिरोके' ॥४१८॥ 

असिपेनुधनंजयो नाम वीरः सेष्य सक्रोधं यथा मवत्येवे भसिमातृयुधै छुरिकायुष्टौ 
पश्चराखे करं निधाय खा अमाषिष्ट । किमभािष्ट-अहय बह्मबन्धो द्विजाधम दूत, 
ममापि एष एव सर्म इयमेव खष्टिः अचलख विध्व॑सलक्षणं कर्तव्यम् । कस्मात्कारणात् 1 

यसत् अक्चातात्मसििवेः अविज्ञातखकीयमयीदसख अरातेः रात्रः राघ्पातादन्यन्न 
राघ्रपातं विना अन्यत् आयश्चेतनं पापशोधनं नासि । ततस्तस्मात् कारणात् । वष्ठी- 
ल्यादि । ते तव यः शत्रुः भत्र असिन् संसारे दौयावष्टम्भचेशनः दु्टत्वाधारक्रियः 
घन् । वेष्टने वष्टम् । हिंसनपिदयर्थः । तदुत्तरं वध्टोत्तरं संग्रामकरणोत्तरं वष्टि वाञ्छति 
कथयति तसय पुरुषस एषा प्रयक्षीभूता शी असिमाता रिका शिरो मस्तकं 
त्रोटयते । कथम् । तडत्तडिति तडतडायमानश्ब्देन । जायटंकारः ॥ 

आसप्रसरो वीरः सौष्ठवं पटुतया प्रासं भं परिवर्तयन् उच्छार्यन् अभाषिषट । 

किमभाषिष्ट--अचर अस्यां सभायां मआखपपरम्परया मुहुमोषणेन पयो पूणम् । तत्त- 
स्मात् कारणात, हे विप्र ब्राह्मण, सः जगतपरसिद्धः दुनेयायतनं पूणैपापायतनं अन्यायम- 
न्दिरप्रायः अचलो नाम राजा कमेतापन्नस्त्वया एवमुच्यतां कथ्यताम्-सूत्कारे- 

- त्यादि । हे दूत, अयं मदीयो मामकः प्रासो भटः समराङ्गणेषु संप्राममूमिषु सकङ्कं 
ससंनाहं घां अचलं य॑ च तवाश् भित्वा विदाये अहिलोके पाताले याखति ब्जि- 
ष्यति । क इव् । दूत इव शासनहर इ । पाताकुलोकजनाय वाता ज्ञापयितुं दूत इव 
यास्यति । कथंभूतः प्रासः । सूत्कारवित्रासितद्विकरीन्द 
भ । उपमारंकारः ॥ 

७१ 



९६२ काव्यमारा | 

गदाविदयाधरः सगव गदायुत्तम्भयन्- 
दूतेवं विनिवेदयात्मविभवे द्वि्ेरदिनेमसयं 

परयागत्य यदि श्चियस्तव मता नो चेदियं दाति । 
आन्त्याब्ृत्तिविजम्भितानिख्बसेत्ताटीकृताशागजा 

मूर्धौनं इटिति स्फुटदछ्करं व्वत्कं मदीया गदा! ॥ ४१९ ॥ 
असपसाहसः सदपेद्विकम् द्विजाते, तं वदेवमासचशुचमसदाम्रह- 

स्वम् 

तुरखारणे दवन््रणे दिवारणे निशारणे कूटरणे परत्र वा । 
[ , [दप 

यदि प्रवीरस्वमिैधि मे पुरो न गजञितैः रोयकदेषु कीतेयः ॥४२०॥ 

गदाविय्याधरो नाम वीरः सगवे साकारं यथा मवत्येवं गदां यष्टवायुधविकशेषे 

उत्तम्भयन् ऊरध्वीङवैन् अभाषिष्ट । किममाषिष्ट--दूतवामेत्याद् । हे दूत हे 

वचो्र इकू, आत्मविभवे निजखामिने अचलाय रात्ने एवममुना प्रकारेण विति 
वेदय कथय लवम् । एवं कथमिति चेत्-तवाचल्य धियो यदि मता अभीष्टा वर्तन्ते, 
तरि द्विे्रभ्यां त्रिमिव दिनैर्दिवसेरमस्यु श्रीयशोषरमहाराजं आगदय पर्य! नो चेत् 
यदि नागल पयति, तदहि इयं मदीया गदा त्वक त्वदीयं मूद्रानि मस्तकं दाति 

स्फोटयिष्यति । कथम् 1 ्षटिति रीघ्रम् । पुनश्च कथस् । स्फुटन्ति दलानां खण्डानां 
कला शेषा यसिन् कर्मणि तत् स्फुटदख्कठम् । कथंभूता गदा । भरान्ाच्रत्तिवि. 

जुम्भितानिर्बलोत्तालीकृताश्ागजा ब्रान्तेश्रमणस्य त्तिः पुनः पुनर्थमणं तया विभन- 
म्मितः प्रतो योऽसावनिलो वातस्य वलेन उत्ताटीकृताः पलयितुं उत्ुकीकृता 

भारागजा दिग्गजेन्द्रा यया गदया सा तथोक्ता । अतिरायाल्कछारः ॥ 

असमसाहसो नाम वीरः सदपादरेकं समदाधिक्ये यथा भव्येवं अभाषिष्ट ! किमभा- 

पिष्ट--हं द्विजाते हे व्राह्मण । छि तु द्वाभ्यां पुरप्राभ्यां जातिजैन्म यसय सः द्िजा- 

तिखख संबोधनं हे द्विजात् इत्यर्थः । तं अचलं एवं त्वे वद् । कर्थमूतं तम् । आस- 
चरश्ुच समी परशोकम् । पुनः कथंभूतं तम् । असदाग्रहरुचं असमीचौनदट्रमानसम् । एवं 

कथमिति चेत्-लुखारण इत्यादि! हे अचल, तुखारणे वाहुयुदे, दन्द्रणे मष्संग्रामे, 
दिषारणे दिवससंग्रामेः निशञारणे रात्रिसंग्रामे, दूटरणे यायायुदधे, परत्र वा अन्यत्र . 

कु्ापि धञरवेदखद्वादिसं्रामे यदि चेत् त्वं भवान् प्रवीरः ग्रकृषटः ख॒भये वर्तसे, 
तरिं इद अस्मिन् संग्रमे मे मम पुरोऽग्रतः धि भव । शोय॑कटेषु सौमव्यमनोहरेषु 
पुरुषेषु गलितैः कत्वा उ्नतराद्दिः कत्वा कीतैयो यशांसि न भवन्ति । अर्थान्तर. 
न्यासाल्कारः ॥ 
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चतुरङ्मह्ठः सभीमरमसमासानं निवेष्य अहो द्विजवंशपांसनः कि 
मेत्कदाचिदपि तव स्वामी नाश्रोकत् यथाजातजगत्रयप्रतिमहश्तु- 
रङ्गमष्ठः । तथा हि । ` 

दोदंण्डरसषटटनतस्तुरङ्गान्प्तन्पुनः पादतदप्रहरेः । 
उरःस्थलप्थामविषेगेजेन्दरान्रथानथेकोऽपि निहन्ति युद्धे ॥ ४२१ ॥ 
एवमपरेऽपि रूढावर्ेपोत्तरङ्गमङ्ीममिसंमारमरितभारमज्यमानमोगाय- 

तनधृत्यो यथास्वकीयाङ्गादंकारं शक्तिकातिकेय-राङ्क शा दं ट-घतक्र- 
ठुषिक्रम-शूररिरोमणि-परवल्मट्यानल-परकटकन्द दिलय-कप- 
ठकेटमाराति-सपन्नपुरधूमकेत-खुभटषटापाकार-समरसिदपभाव- 
परभृतयस्तसय व्यकीकैश्वयपयायपयस्तमयोदसय नृपयज्ञामत्रणाय संदिदिश्ुः। 

चतुरङ्गमहठो नाम वीरः सभीमरमसं भीमवेगसंयुक्तं यथा भवत्येवं आत्मानं निजकायं 

निर्वण्ये दृष्ट्रा अभाषिष्ट--अद्य द्विजवंरपां शन अहो बाह्मणकुलमाटिन्यकारिन्, तव 
खामी एतत् इदं किं कदाचिदपि कर्लििद्वसरे प्रघष्के न अश्रौषीत् न आकर्णि- 
तवान् । किं न आकर्णितवान् । यथा उदाहरणे चतुरद्घमष्टो नाम वीरः अजातजगत्र- 
यप्रतिमछ्छो न जातो जगत्रये प्रतिमछ्ये यख स तथोक्तः वर्तते । तदेव चतुरङ्गमछत्वं 
वणयति-तथा हि । दोदेण्डेति 1 दोरदण्डसंघदनतो वाहुदण्डवद्ननत एकोऽपि ठुर- 
नान् निहन्ति, पादतलग्रहारेः पुनः पत्तीन् पदातीन् पुरुषान् निहन्ति, उरःसल्सथा- 
मविधेः वक्षःस्थल्बल्विधानात् मजेन्द्रान् गजपतीन् निहन्ति । अथ अनन्तरं रथान् 

एकोऽपि सन् युद्धे संभ्रामे निहन्ति । क्रियाकारकद्वयदीपकारंकारः ॥ 
एवमपरेऽपि वीराः तख अचर्य नृपयज्ञामन्नणाय संग्रामाह्वनाय संदिदिश्युः संदेश 

ददुः । कथंमूता अपरेऽपि वीराः । रूढावकल्पोत्तरङ्गमङ्गीभमिसंभारभरितभारभज्यमानमो- 
गायतनषृत्तयः रूढः प्रतिद्धो योऽसाववटेपो गर्वैस्तेन उत्तरद्गभद्नी उत्कट्र्चना तसया 

भमिसंभारो मायाडम्बरस्तस् भरितभारेण मज्यमानाः खयमेव भङ्गमपघ्रुवन्ती भो- 
गायतनस्य शरीरस इत्तिर्येषां वीराणां ते तथोक्ताः । कथम् । यथाखकीयाङ्कहंकारं 
निजाङ्नगमै यश्चा भवत्येवं संदिदिश्चुः । के ते अपरे वीराः । शक्तिकार्तिकेयः सर्वेलो- 
हमयी शक्तिरायुधविरोषस्तसां कातिंकेयो रद्रनन्दनः सक्तिकातिकेयश्, राद्ङादूलश्, 

. दातक्रतुविक्रमश्व, शूरशियोमणिशव, परबस्प्रज्यानलश, प्रकटकन्दलादिदयश्च, कपटकरैटमा- 
रातिश्च, सपल्नपुरधूमकेदुश्व, खुभटघयप्राकारश्च, समररसिह प्रभावश्च, ते प्र्रतयो सुख्या 
येषां भीष्मादीनां ते तथोक्ताः । तस्याच$य कथंमूतख ¦ व्यटीकेश्वयपयायपथस्तमयौ- 
दस व्यलीकमन्तगयेदेश्वय तस्य पयौयः संयतिः तेन पय॑सा छपा म्यीदा येन स 
तथा तस्य ॥ 
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सेनापतिसतत्रावसरे पुनरेवमीदांचक्र--अहो धीराः, 
अनातोचितवृत्तीनां परां फं गकगभितैः । 
शूराणां कातराणां च रणे व्यक्तिर्भविष्यति ॥ ४२२ ॥ 

त्यथाभागसुपसंहृतसंरम्भाः प्रत्यावृत्तवाक्पारुष्यप्रारम्भासिष्ठन्तु । अहो 
स्वामिप्रतापवर्धनाभटिन्संधिविग्रहिन्, मवतोऽप्यल्मावेगेन । रेखमे- 
नमवधार्य॑शिख्यतां प्रतिटेखः । प्रामृतमिदमवलोक्य बध्यतां प्रति- 
पराभृतम् । विधीयतां चाख वयस्य यथादैम्णा । यसादु्यतेष्वपि सखेषु 
दूतसुखा वै राजानः । तेषामन्तावप्रायिनोऽप्यनवमान्याः, किं पुनरन्ये | 

अपि च। 
स्वासिद्धिः परवृद्धिवी न दूतगरुगजितैः । 
अवधव्याजकर्माणसते जस्पन्ति यथेष्टतः" ॥ ४२६९ ॥ 

सेनापतिः प्रतापवर्धनो नाम चमूपतिसत्रावसरे तस्मिन् प्रस्तावे पुनः पुनरपि एवं 

वक्ष्यमाणप्रचारेण ईहांचकरे चेष्टितवान् । एवं कथमिति चेत्--अदयो धीराः । अजाते- 
ल्यादि । अजातोचितशततीनां अजाता अनुत्पन्ना उचिता वृ्तिरात्मयोग्या प्रव्तिर्थैषां 
ते तथा तेषाम् ईदग्विधानां पुंसां गलगजितैः कण्ठशब्द्तिः क्रिम् । न किमपि । किंतु 
दूराणां कातराणां च भीतमूक्तीनां रणे व्यक्तिः स्फुटं भविष्यति जनिष्यते । आक्षेपा- 
स्कारः ॥ 

तत्तसरात् कारणात् यथाभाग यथेकदेरं मवन्तः तिष्टन्तु । कर्थमूताः सन्तो भवन्त 
विष्ठन्तु । उपसंहृतसंरम्भाः परियक्तकोपाः सन्तः। पुनश्च कथंभूताः भवन्तः । ्रयाएत्त- 
वाक्पारुष्यप्रारम्माः प्र्याव्रत्तः संभूतः वाक्पारुष्यस्य र्क्षतायाः प्रारम्भो येस्ते त- 
थोक्ताः । अहये खामिप्रतापवधेनाग्रहिन् यश्चोधरमहाराजप्रतापवर्धने आग्रहो विदयते 
यस्य स तथा तस्य संबोधनं हे तथोक्त, हे संधिविग्रहिन् प्रधानदूि, भवतोऽपि त- 
वापि आवेगेन उल्ुकतया अलं पूणम् । एनं अचरस्य ठेखम् (टिखिला) अक्षरविन्यासं 

अवेधायं हृदयमानीय मतिरेखो लिख्यताम् । इदे प्राते सारमवलोक्य दृष्या प्रतिप्रा 

त बध्यतां प्रत्युपढ।कनिका बद्धा क्रियताम् । विधीयतां क्रियतां च अस्य त्रयस्य 
दूतटेखप्राथतत्रित्तयस्य यथाहं यथायोग्यं अहंणा पूजा (विरच्यताम्) । यस्मात् कारणात् . 
उद्यतेष्वपि उद्यमं प्रा्ेष्वपि रेषु दूतमुखा दूतवक्रा वै निश्चयेन राजानो भवन्ति । 
तेषां दूतानां अन्तावसायिनो शा अपि ्मनवमान्याः न जपमाननीया भवन्ति । 
किं पुनरन्ये दूता अपमाननीया भवन्ति । अपितु न भवन्तीलर्थः ॥ 

अपि चासि कश्चिद्विशेषः । स्वासिद्धिरिलयादि । खापिद्धिः खस्य अप्रािर- 
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संधिविप्रही "यथाज्ञापयति सेनापतिः, इत्यवधाये च यथादिष्म्, से- 
नापते छिसितोऽयं टेलः। श्रूयताम्--्वलि । समस्तमहासामन्तरिखण्ड- 
मण्डनीमवचरणकमरः कमराकरसरोजसेव्यमानपादपहवः पहवपाण्ड्य- 
चोरचेरमहम्येनिमोणप्रकाश्यमानदिग्विजयवाहिनीप्रचारः चारचक्षुःसदस- 
साक्षाल्ृतसकट्भूपामण्डटः मण्डराग्रधाराजरुनिमग्रनिखिटारातिसं- 

तानः संताननमेरुमन्दारपारिजातवनदेवतागीतोदाहरणगुणपरपश्चः पञ्चमो 

चलदेरसिद्धिः, परबृद्धिवौ परस्य यदोधरादेः ब्रद्धिवी । अथ वा यश्नोधरस्य असिद्धिः, 
परस्य अचरस्य ब्ृद्धिवौ । दूतगरुगजितैमै भवति । यतस्ते दूता अवधन्याजकमीणः 

अवधं शच्नव्यापाररहितं व्याजक्मं मध्यस्थक्रिया येषां ते तथोक्ताः यथेष्टतः यथेष्टं 
जल्पन्ति रुवन्ति । न तु युध्यन्ते न ठु विग्रहं कु्वैन्ति यान्ति ॥ 

संधिविग्रही रामस्य हनूमानिव दूतः ब्रुते- यथाज्ञापयति सेनापतिचैथा अदेशं 
ददाति प्रतापवर्धनसेनापतिः । तथेव मया संधिनिग्रहिणा क्रियत इदयर्थः । अवधाय च 
सम्यगििचायं च अवधानं कृत्वा । करं अवधाय । यथादिष्टं सेनापतिना यथा आज्ञातम्। 
सेनापते प्रतापवर्धन राजन्, छिक्षितोऽयं रेखः त्वया श्रूयताम्। सस्ति । कल्याणमङ्गल- 
दरब्दोऽयम् । श्रीयद्योधरमहाराजः अचरमदहीपतिं आदिशति । कथंभूतः श्रीयरो- 
धरमहाराजः । समस्तमहासामन्तरिखण्डमण्डनीभवचचरणकमलः समस्तानां मदहासाम- 
न्तानां देशाधिपतीनां शिखण्डानां मस्तक्ानां मण्डनीभवत् भूषणीभवत् चरणकमरं 
यस्य स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । कमलाकरसरोजसेव्यमानपादपष्टवः कमराया 
लक्ष्म्याः करस्य पाणेः सेबन्धि यत् सरोजं तेन सेव्यमानं पादपछ्चवं यस्य स तथोक्तः। 
पुनः कथंभूतः । पष्ठवपाण्ड्वचोलचेरमदहम्येनिमाणप्रक।दयमानदिग्विजयवाहिनी प्रचारः 
पठवश्च देशविशेषः, पाण्ड्यश्च नीवद्विरोषः, चोरश्च विषयविरेषः, चेरमश्च जनपद्विशेषः, 
तेषु हम्थेनिमौणेन आवासकरणेन प्रकारयमानः प्रकरीक्रियमाणो दिग्विजयसंबन्धिन्या 
वाहिन्याः सेनाकाः प्रचारः प्रवर्तनं यस्य स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । चारचश्चःखहख- 
साक्षाकछतसकलमूपालमण्डलः चाराः प्रणिधयस्त एव चक्षुषि तेषां सहघेण साक्षा- 
लतानि म्रयक्षतया दृष्टानि सकलभूपालानां मण्डलानि येन स तथोक्तः । पुनः कथं- 
भूतः । मण्डलेग्रधाराजलनिममनिखिखारातिसंवानः मण्डलाग्रस्य खङ्गस्य धाराजरे 
छटापानीये निमा ब्रुडिता निखिलानां अरातीनां संताना यस्य स तथोक्तः । पुनः 
कथंभूतः । संताननमेरुमन्दारपारिजातवनदेवतागीतो दाहरणगुणप्रपच्चः संतानश्च कत्प- 
ृक्षविरोषः, नमेरुश्च खरतरुमेदः, मन्दरश्च अमरागविशेषः, पारिजातश्च नाकानोक- 
हुस्तेषां वनानि तेषां या देवतासताश्चं गीते गम्भीरानन्दे उदाहरणं दृष्टान्तवचने 

१. सटीकपुस्तकटीकायां “चैर इति पाठः. 
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लोकपः पद्मावतीपुरपरमेदवरः कनकगिरिनाथः शिप्राप्षरिजसख्केचिकु- 
ञ्जरः समुद्रसुद्राङ्ित्चासनः कैटापतगञ्छनः अवन्तिसीमन्तिनीकुचकुम्मम- 
दनाङ्कशः प्रयक्षमकरध्वजः याचकचिन्तामणिः कनककङ्कणवषैः पत्यपरमष्ठी 
परटोककठन्नपुत्रकः कविकामधेनुः ध्मरत्ावतंसः नीतिरुतावरम्बनतरः 
द्िषटकैरभारातिः आहवचतुर्युजः परहितमदहाबतः भटितकुखकाखानटः प्रति- 
पन्नजीवितः परक्रमाठंकारः समरसदहस्बाहुः प्रतापतपनोदयः चातुरीचतु- 

गुणप्रपद्चस्थ गुणविसररस्य यस्य स तथोक्तः । पुनः क्थभूतः ! पद्मो खोकपालः 

मध्यमलोकम्रतिपालकः। पुनः कथंमूतः । पद्यावतीपुरपरमेश्वरः उजयिनीपुरीपरमप्रभुः । 
पुनः करथमूतः । कनकगिरिनाथः सुवणैगिरिनासपर्वेतोपरि वसति यत् नगरं तत् कन- 
कगिरिरित्युच्यते, उन्थिन्याः समीपे गन्यूतिद्रयं गला कनकभिरिः प्राणयते, तस्य नाथः 

खामी । पुनः कथंभूतः । श्षिप्रासरिजलकेलिङकुञ्ञरः उजयिन्याः समीपे रिप्रानाम नदी 
सरिद्र्वते, तया जक्केडो जल्क्रीडाकरणे कुञ्जरः । पुनः कथंभूतः । समुद्रसुद्र ् धित- 

शानः समुद्राकारेण या सुद्र अङ्लीयोर्मिस्तयाह्टितं चिदितं शासनमदेरटेखो यख स 
तथोक्तः । पुनः कथंभूतः। कैखासखज्छनः केखासपर्वतो छज्छनं ठेखोपरि यस्य स तथो- 
्तः। पुनः कथंभूतः । अवन्तिसीमन्तिनीकुचङ्कम्भमदनाङ्करः अवन्तिसीमन्तिनी तखाः 
कुचकुम्भयोः मदनाङ्कसो ऽनकः(2"" "ˆ “ˆ ""“ “ˆ "“" स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । 
प्रयक्षमकरध्वजः म्रयक्षं साक्षात् मकरध्वजः कामदेवः । पुनः कथेमूतः । याचकचि- 

न्तामणिः याचकानामर्थिनां चिन्तामणिः। पुनः करथभूतः । कनककङ्कणवषेः कनककड्कुणानि 

वक्तीति स तथा1पुनः कथंभूतः । सलयपरमेष्टी सलयवचनगप्रतिपालने परमेष्ठी ऋषभदेवः। 
पुनः कथंभूतः । परलोककलन्रपुत्रकः परलोकानामपरपुरषाणां यानि कलत्राणि तेषां 
पुत्रको बालकः । पुनः कथंभूतः । कविकामधेनुः कवीनां कामघेनुः । निलमेव मनोरथ. 
पूरक इयर्थः । पुनः कथमूतः । धर्मरलावतंसः धर्म एव रलं तदेवावतंसः रिरोरलं यस्य 
स॒ तथा । पुनः कथभूतः । नीतिरतावङम्बनतरुः नीतिरतायाः न्यायर्वघ्या अवलम्बने 
आधारे तरर्महाषक्षः । पुनः कथभूतः । द्विटकेटमारातिः द्विष्ठानां शत्रूणां कैटभारातिः 
भ्रीनारायणः । पुनः कथभूतः । आहवचतु्ंजः आहवे संभ्रमे चत्वारो , भुजा वाहवो 
यख स तथा । पुनः कथभूतः । परहितमहाव्रतः परहितं प्रजालोकहितं मदात्रतं 
परतिज्ञा यख स तथा । पुनः कथभूतः । अहितकुलकाटानलः अहितानां शत्रणां कुल्ख 

वंशख कालानलः संवतैकधनंजयः । पुनः कथभूतः । प्रतिपन्नजीवितः प्रतिपन्नं यदङ्गी- 

कृतं तदेव जीवितमायुयंख स तथोक्तः । पुनःहकथंभूतः । पराक्रमाठंकारः पराक्रमो 
बलं अलंकारो मण्डनं यख स तथा । पुनः करथभूतः । समरसदहबाहुः समरे सदशं 
बाहवो यस स तथा । पुनः कथंभूतः । प्रतापतपनोदयः प्रताप एवं तपनः तस उदय 
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मुखः विवेकरलत्नाकरः सरस्वतीकेरिविटपरहसः सरपोक्तिवछमः कन्दुक- 
विनोदविद्याधरो मदकरिक्रीडाखण्डक> स्यन्दनप्रचारगरुडाम्रजः पदाति- 
वैनतेयो मीतगन्धर्वचक्रवतीं वाचविवाब्रहस्पतिः नृत्तवत्तान्तभरतः समसा- 
युधसव्ञः रारणागतमनोरथसिद्धिः भनाथनाथः त्यागमार्मवः द्रोह दुमवनङु- 
टारः कलिङ्गकुरङ्गकेसरी अदमकरवशवैरवानरः रकश्चरमशमीगमः कथ- 
कैरिकशृशानुः जहिच्छवरक्षनियरिरोमणिः पश्चाख्चापटप्रक्यकारः केरल- 
कुलकुङिशिपातः यवनक्कुजवजानटः चेचघुन्दरीविनोदकन्दलः मागधवधू- 

उदयाचलः 1 पुनः कथंभूतः । चातुरीचतुरंखः चातुर्य चतुमंखो ब्रह्मा । पुनः कथं- 
भूतः । विवेकरल्लाकरः विवेकरलानामाकरः खनिः । पुनः कथंभूतः । सरखतीकेटिवि- 
लासरहंसः सरखतीकीडाविलासे हंसः कौडाभरारः । पुनः कथंभूतः । सरसोक्तिवषटमः 

सरसोक्तयो वष्टभाः प्रिया यख । पुनः कथंभूतः । कन्डुकविनोदवियाधरः कन्दुकवि- 
नोदे गेन्दुकक्रीडायां विदयाधरो वियच्वरप्रायः । पुनः कथंभूतः । मदकरिकीडाखण्डलः 
मदकरिणां कीडाखण्डल इन्द्रः । पुनः कथंभूतः । खन्दनप्रचारगरुडग्रजः खन्दनभरचारे 
रथक्रीडायां गरुड ग्रजो अनूरुसारयथिः। पुनः कथंमूतः। पदाति्वै[नितेयः]*** ˆ" **** "° 
०००१००० ०००५०७ 9७6 ००१०१०० ७०५००१ ००५००००० [वा]दयविद्यायां ततविततचघनसुषिरवादिन्रवि. 

दायां वृहस्पतिः । पुनः कथंमूतः । चृत्तवतान्तभरतः नतनसाल्ने नटाचायैः । पुनः कथं- 
भूतः । समसतायुधसर्वन्ञः समस्तेषु आयुधेषु सर्वज्ञो वीतरागः । पुनः कथंभूतः । शरणा- 
गतमनोरथसिद्धिः चरणागतानामाभ्चितानां मनोरथसिद्धिरमनोरथपूरणः । पुनः कथंभूतः । 
अनाथनाथः अनाथानां खामी । पुनः कथंभूतः । लयागभागेवः दातृत्वेन रामचन्द्रः(%) । 
पुनः कथंभूतः । द्रोह दमवनकुटारः द्रोहदमवने कुरः गन् वृक्वान् इयतीति कुरः 

परश्चुः । पुनः कथंभूतः । कलिङ्गकुरङ्गकेसरी कलिङ्गो नाम दन्तपुरनरपः ख एव कुरङ्ग- 
सख केसरी । पुनः कथेभूतः । अद्मकवदवेश्वानरः अदूमको नाम देशसत्खाम्यपि 
अदमकः ख एव वंशो वेणुद्क्षः तख भस्मीकरणे वेश्वानरः । पुनः कथंमूतः । शकश- 
ठमदामीगभः शको नाम तुरुष्कदेशस्तख खाम्यपि शकः घ एव रालभः पतङ्गस्य 

भस्मीकरणे शञ्ीगभोऽभिः। पुनः क्थभूतः । कथकैशिकछरानुः कथकैरिको विराटदेर- 
ससय खाम्यपि कथकैशिकस्तख भस्मीकरणे इशानुरभिः । पुनः कथंभूतः! अहिच्छ- 

. क्षत्नियरिरोमणिः अहिच्छत्रो नाम देश्चस्तच्र नगरमपि अहिच्छत्रं पाश्वनाथातिरायक्षेतं 
तत्र ये क्षत्रिया राजानस्तेषां शिरोमणिः रिरोरलम् । पुनः कथंभूतः । पच्वालचापलप्र- 
लयकालः पञ्चालो नाम देशस्तखय खाम् अचल्नरेन्धस्तस्य चापरं चपलं तद्धिनाशने 
प्रलयकालः । पुनः कथंभूतः । केरल्कुल्कुलिशपातः केरलो नाम ॒दक्षिणपधदेरस्तसय 
खाम्यपि केररस्ख कटे वंदे ऊुटिश्चपातो वजपातः । पुनः कथंभूतः । यवन- 
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विरासदर्पणः काञ्चिकामिनीकुचकरुशकिंशख्यः माहिष्मतीयुवतिरतिकुषु- 

मचापः कौशाम्बीनितम्बिनीबिस्बाधमण्डनः दश्चाणवर्णिनीकणैपूरः पार- 

लिपुत्रपण्याज्गनासुजङ्ः वरभिरम्भोरुविभमभमरः पौरवपुरंभीरोधति्कः 

सततवसुवितरणप्रीणितद्विजसमाजः श्रीयसोधरमहाराजः सकट्प्ररसिस- 

हितमचरमहीपतिमादिङति । भ्रयोऽन्यत्। कार्यं चेतदेव--यदटुत विजय- 

वर्धनः सेनापतिभवन्तमेवमामत्रयते-- 

कजवञ्जानरः यवनो नाम खुराशानदेशस्तसख खाम्यपि यवनः स एवं कुजो बृक्षस्तसख 

दाने ज्वालने वञ्जानलः पविपावकः । पुनः कर्थभूतः । चेयघुन्दरी विनोदकन्दल 

ञैयो नाम डह्यलदेलससख बुन्द: कमनीयकामिन्यसासां विनोदे क्रौडाकरणे कन्दे 

युद्धं यस्य स तथोक्तः । पुनः कर्थभूतः । मागधवधूविखासद्पेणः मगघानां राजा स 
ध गधवधूनां राजग्हल्लीणां विलासदपणो नेत्ररोभावलेकनादशे 
पुनः कथंभूतः । काच्चिकामिनीकुचकल्शकिशचठयः काञ्चिनाम दक्षिणसमुद्रतरदेरस्तस्याः 

कामिनीनां कुचकररेषु किशल्यः पष्ठवः । आरोपितकर इयर्थः । पुनः कथंभूतः । 
माहिष्मतीयुवतिरतिकुुमचापः माहिष्मतीनाम नगरी यमुनपुरदिशि पत्तनं तस्या युव 
तयः ता एव रतयः ताछ कुष्ुमचापः कामदेवः। पुनः कथंभूतः । कोशाम्बीनि तम्बिनी- 

विम्बाधरमण्डनः कौशाम्बी नाम नगरी वत्सदेशे गोपाचखात् गव्यूतिचतुश्चलारेशति 
वतैते, तस्या नितम्बिन्यस्तासां बिम्बाधराणां मण्डनो विभूषणप्रायः । पुनः कथंभूतः । 
दराणैवर्णिनीकर्णैपूरः दशार्णं नाम नगरं गोपाचलात् गन्यूतिचलारिंरति वर्तते, तस्य 

वणिनीनां च्रीणां कर्णपूरः कणौवतंखः । पुनः कथंमूतः । पाटलिपुत्रपण्याङ्नामुजङ्गः 
पाटलिपुत्रं नाम नगरं तैरभुक्तपुरदिसि वतते, तस पण्यङ्गना वेद्याः तासां भुजङ्ग 
कामुकः । पुनः कथंभूतः । वल्भिरम्मोरुविभ्रमभ्रमरः वरुभिनाम नगरं गोपाचलदिरि 

वर्तते, तस्य रम्भोरवः च्चियस्तासां विभ्रमेषु भरभङ्गेषु भ्रमरः भ्रमन् रौतीति 
भ्रमरः । पुनः कथंमूतः । पौरवपुरंप्रीरोध्रतिलकः पौरवपुरे नाम॒ अयोध्या नाम नगरं 
तस्य पुरेप्रीणां रोघ्रतिखकः गन्धद्रव्यविरोषः । पुनः कथेभूतः । सततवसुवितरणभ्री- 
णितद्विजसमाजः सततं वसुवितरणेन धनदानेन प्रीणितः ग्रीतिमानीतस्तर्पितो दि. 
जसमाजो ब्राह्मणस्मृह्ये येन स तथा श्रीयश्चोधरमदाराजो यथोक्तविरोषणविरिष्टः । 
कथभूतं अच्मदीपतिम् । सकल्प्रशस्िसट्तं परिपूर्णप्रसिद्धिसहितं अचलमदीप- 

तिमादिति श्रेयः कल्याणं अन्यत् अपरं वर्त॑ते । कार्यं च कर्तव्यं च एतत् इदं एव 
हैदर वतेते । एवं कथं इति चेत्--उत अदो विजयव्धनो नाम सेनापतिः भवन्तम् 
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पदयागत्य जगत्पतिं यदि वदे सत्ते तदानुप्रहः 
कुयांस्त्वं म्रगचेष्टितं यदि वैदा क्षोणिः समुद्रावि । 

संमामे भव संमुखो यदि तदा क्षेमः कुतस्ते पुन- 
स्तत्पश्चारपते किमघ्र भवतः संदिश्यतां शासने ॥ ४२४ ॥ 

कदाचिदवतीणौयां परितोषितविजिगीषुपरिषदि रारदि सरसकादमी- 
रकेसरोत्तसमांसटेषु कीरकामिनीकुरल्कुन्तेषु, गभाविभवत्णिद्मन्ञ- 
रीसौरभोदारेषु कठमकेदारेषु, कुरकखत्रेष्विव समयीदगतिषु महावाहिनी- 

एवममुना प्रकारेण आमच्रयते । एवं केथमिति चेत्--पृद्येद्यादि । जगत्पतिं श्री - 
यरोधरं आगलय परय उपढौकय सेवख । यदि चेत् अहं वदे" कथयामि । अन्न "वद् 
धातुरात्मनेपदी वतैते । श्ञानयलच्छन्दनेषु वदः" इति सुचादिपाठत् भासनेऽपि वक्त. 
व्यम् । यथा सभायां वदते दीप्यमानो बदतीदर्थः। अहं दीप्यमानघ्चमायां यदि वदे तर्द 
लं आगद्य सेवख । तथा च पञ्ञिकाकारो जिनदेवः वदेरुपोक्तावात्मनेपदम् । हे अचल, 
तदा तस्िनर् आगमनदशेनकाटे ते तव अयुप्रह उपकारः स्यात् भवेत् । यदि चेत् 
तवं श्गचेष्टितं पलायनं कुयौः पुरषेण तदा तस्मिन् काडे समुद्रावयि आसमुद्रं क्षोणी 
मेदिनी मन्यते वर्तेते क्र लं पलायसे इयर्थः । यदि चेत् सं्रामे समरे संमुखो 
मवसि त्वं तदा ते तव पुनः पुनरपि क्षेमः कल्याणं कुतः । न कुतोऽपि इद्यर्थः । 
तत्तस्रात् कारणात् हे पश्वारुपते अचलमहाराज, अन्न अस्मिन् शासने ङेखे तव 
भवतः किं संदिश्यताम् । किं संदेशो दीयत इलर्थः। आशक्षेपालकारः ॥ 

कदाचित् करसििश्चिदवसरे दारदि ररत्कङे अवतीणीयां सलाम् । कथंभूतायां रारदि। 

परितोषितविजिगीषुपरिषदि परितोषिता हर्षं प्रापिता विजिगीषूणां नरेन्द्राणां परिषत् 
सभा यस्यां खा तथा तस्याम्। तं विजयव्धनसेनापति तस्य प्रसिद्धस्य पत्वालपतेरचलम- 
हाराजख् अतापनोदनाय प्रतापविष्वंसनाथ अहं प्राहिणवमहं प्रस्थापितवान् । कथंभूतो. 
ऽहम्। इद्यमुना प्रकारेण चापेदिक्पेरिकम्रकटितकरकेश्रयाणग्रस्तावः चपेटिका बन्दिनः 
तेषां पेटिकः समूहस्तेन प्रकटितः स्फुटीकृतो विज्ञापितः कटकख सेन्यख प्रयाणग्रस्तावो 
दिग्विजयावसरो यख मम स तथोक्तः । इतीति किम्। है राजन् , सरत् आगता । केषु 
सत्सु । कीरकामिनीढुरल्कुन्तलेषु सत्छ॒ कीरो नाम देशस्तख कामिन्यस्तासां कुरल्कु- 
न्तरेषु केशहस्तेषु । कथंभूतेषु कुरल्कृन्तटेषु । सरसकादमीरकेसरोत्तसमां सटेषु सरसं प्रखर 

यत् कादमीरकेखरं बाहीकुङ्कमं तत्र उत्तंसेन सुढुटेन मांसलाः स्थूलाः मनोज्ञासे तथा 
तेषु । पुनश्च केषु सत्यु शारदागता । कल्डकेदारेषु सुगन्धशालिक्षेत्ेषु सस्ु । कथमूतेषु 

कृरमकेदारेषु । गभाविर्मवत्कणिशमज्ञरीसौरमोदारेषु गर्भेषु आविर्भवन्तो ये कणियाप्तेषां 
मज्ञरीणां सौरभं सौगन्ध्यं तेन उदारेषु अतिमनोह्रेषु । पुनश्च केषु सत्सु रारदागता । महा" 

७१ 
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प्रवाहेषु, भवद्रुणेष्विव निभलावकाशेषु सरु, गृपतिकोदण्डमण्डलेष्वि् 
्रृत्तप्रचरिषु पथिषु, प्रचण्डमार्तण्डातपमीतेष्विव निरन्तरससांश्चकपिहित- 
पेषु विदवभराभागेषु, सङ्िरधरसङ्गसंकरान्तदयामभावेष्विव हरितकान्तिषु 
शैरुरिरुरेषु, विधटितघनकपारसंपुटास्विव प्रकटाद् दिश, विज्म्ममाणेषु 
जितसरस्वतीहासप्रकारोषु कारेषु, विजयमानेषु प्रफाशितकमर्बन्धुजीवेषु 
बन्धरुजीवेषु, विरसदखु मकरन्दमधून्मादितकोकनदेषु कोकनदेषु, सपरीतिषु 

वादिनीभवाहेषु सत्सु महावाहिमीनां मदानदीनां प्रेष सतख । कथंमूतेषु महावाहिनीप्रवा- 
हेषु । समयीदगतिष्ु समयीदा ससीमा गतिगैमनं येषां ते तथा तेषु । केष्विव् । कुल- 

कलटन्नेष्विवं कुल्वतीखीषविव । पुनश्च केषु सत्यु शरदागता । सरःसु सरोवरेषु सत्यु । 
कथंमृतेषु सरःघु । निर्मलावकाशोषु अकदमलप्रवेरोषु सत्सु! केष्विव । भवद्ुणेष्विव यथा 
अवद्णा निर्मलावकाशा भवन्ति । पुनश्च केषु सत्सु श्चरदागता 1 पथिषु मार्गेषु सतु । 
कथंभूतेषु पथिषु । प्रबृततप्रचारेषु म्वृत्तः संजातः प्रचारो गमनं येषु तथा तेषु । केष्विव्। 
नरृपतिकोदण्डमण्डरेष्विवं यथा नृपतीनां कोदण्डमण्डलानि धनुर्वल्यानि ्रव्रत्तप्रचाराणि 

भवन्ति । पनथ केषु सत्सु ररदागता । विश्वैमराभगेषठु भूमिमागेषु सत्सु! कथंमूतेषु विश्वम. 
राभागेषु । निरन्तरससयां्यकपिदहितपएष्ेषु निरन्तरमविच्छिनं ससयां्धकेधौन्यवचेः पिहित- 
माच्छादितं ष्ठं येषां ते तथा तेषु । केष्विव। प्रचण्डमार्तेण्डातपभीतेष्विव यथा प्रचण्ड- 
मा्ण्डातपमभीताः पिदहितप्रष्ठा भवन्ति । पुनश्च केषु सत्सु शरदागता । रेटशिखरेषु सत्षु। 

कथंभूतेषु शेलशिखरेषु । हरितकान्तिषु नीख्व्णेषु । केष्विव । सलिरधरसङ्गसंक्रान्त- 
श्याममभवेष्विव सलिलधराणां मेघानां सङ्गन संगदया संक्रान्तः प्रविष्टः स्यामभावः रेयामत्वं 

येषु ते तथा तेषु । पुनश्च क्रा घतीषु । दिष्च सतीषु । कथंभूताय दिष्च 1 रकस प्रव्य- 
कासु । काखिव । विधरितघनकपाटसंुयाखिव विघटितो दूरीकृतो घनकपाटः संपुटो 

यासां तास्तथा ताञ पुनश्च के सल्छ । काशे विजम्भमाणेषु सतु । कथंभूतेषु कारोषु। 
जितसरखतीहासप्रकारषु जितः तिरस्कृतः सरखदया हासप्रकाशः बोतो येते तथा 
तेषु । पुनः केषु सत्खु । बन्धुजीवेषु विजयमानेषु जयवत्षु सत्सु । कथंमूतेषु बन्धुजी- 
वेषु । प्रकारितकमल्बन्धुजीवेषु प्रकाशितः प्रकटीकृतः कमल्वन्धोः. श्रीसूर्यस्य जीवः 
खरूपं येषु ते तथा तेषु । रक्तेष्विवेद्यर्थः । पुनश्च केषु सत्सु । कोकनदेषु रक्तकमटेषु 
सत्यु । कृथंमूतेषु कोकनदेषु । विखसत्षु॒रोभायमानेषु मकरन्दमधून्मादितकोकनदेष 
मकरन्दः पुष्परसः स एव मधु मयं तेन उम्मादिताः उन्मत्तीङृता ये कोकाश्वक्रवा- 
कासतेरुपलक्षिता सदा हदा येषां तानि टधा तेषु । पुनश्च केषु सत्सु । ऊुवल्येषु 
भूमिमगेष सल । कथभूतेषु कुवल्येषु । सपरीतिषु प्रीतिवल्षु परिमलोष्सितकरुवख्येषु 
परिमखद्छसितानि विकासं प्राप्तानि कुबल्यानि उत्पलानि येषु तानि तेषु । पुने केषु 
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परिमरोह्टासितकुवल्येषु कुवल्येषु, सप्रमोदेषु संपादितकुमुदवनेषु 
कुमुदवनेषु, विराजमनेषु विधुदीधितिशेदिग्धद्यचिपक्षेषु ञ्॒चिपकषेषु, अ- 
भिनवोषिसितेन्दुमणिदपेण इवातीवग्रसन्ररोचिषि चन्द्रमण्डले, पञ्चमलो- 
कपाठपरिकखितयात्रावसर इव सहृतवति शरासनमाखण्डटे, राज्ंसो- 
तसवसंपादनपर इव जल्दकटुषतां सक्तवति गगने, पयोधरविरहदुःखित 
इव विरसस्वरतामनुखतवति प्रचराकिटोके, त्वदरातिनन इव मन्दयुदि 
चातकङुटे, छत्कटकषुभटानीक इव रणरसोदृ्ृदि नन्दितो; 

सत्सु! कुुदबनेषठु शवेतोत्पर्खण्डेषु सतु । कथंभूतेषु कुयुदवनेषु । सप्रमोदेषु विकाशेषु 
संपादितक्कूमुदवनेषु संपादितमुत्पादितं कोः प्रथिव्याः मुदो इषस अवनं रक्षणं येषु 
कैरवेषु तानि तेषु । पुनश्च केषु सत्यु । सचिपक्षषु सत्सु । किं कुवीणेषु चिपक । 
विराजमानेषु शोभमनेषु विधुदीधितिसंदिग्धह्चिपक्षेषु विधोश्वन्धसय दीधितिभिः 
किरणैः संदिग्धाः संदेहं आपिताः छचिपक्षाः शृङ्घगरुत्मन्तो येषां ते तथा तेषु । पुनश्च 
कसिन्पति शरदागता। चन्द्रमण्डले चन्दबिम्बे सति । कथंमूते चन्द्रमण्डले । अतीवप्र- 
सन्नरोचिषि अतीवातिरयेन प्रघन्ना निर्मला रोचिः प्रभा यख तत्तसिन् । कथंभूते. 
विव । अभिनवोदठिखितेन्दुमणिदपेण इव असिनवः अ्रलग्र उदटिखित उत्कीणै घटितं 
इन्दुमणेश्वन्द्रकान्तरत्नसख दपणे इव । पुनश्च कस्मिन् सति । आखण्डठे इन्द्रे सति । 

किं कुर्वति घति आखण्डके । शरासनं चापं ॒संहतवति सति संकोचितवति सति। 

कस्मिन्निव । उत्पेक्षते-प्चमल्येकपालपरिकत्पितयाञ्ावसर इव पच्चमलोकपारेन श्रीय- 
दोधरमहाराजेन परिकद्पिता प्रारन्धा या याच्ना तसा अवसरे समये इवे । एतावता 
वर्षाकालो गततो दिग्िजयावसरो वतेते । पुनश्च कस्मिन्घति । गगने सति । कि कइत- 
वति सति गगने । जलदकटुषतां येषघकाटष्यं सुक्तवति सति । कथंभूते । उत्मेक्षते-- 
राजरईसोत्सवसंरपादनपरे इव राजदंसानां शैतगरतां उत्षवसंपादनं जननं तस्मिन् 
परं तत्परं तस्मिन् । -पुनश्च कस्मिन् सति । प्रचलाकिलोके मयूरजने सति । किं 
करतवति सति ,्रचाकिखोके । विरसखरतां असुद्धतवति आश्रितवति सति । कथं- 
भूते । उस्मक्षते--पयोधरविरदहदुःखिते इव मेषवियोगेन दुःखं प्राप्ति इव । पुनश्च 

.कसिन् सति । चातककुरे वपीददन्दे सति। कथंभूते चातककुरे । मन्द्सुदि हषैरहिवे। 
कस्मिन् इव । त्वदारातिकुरे इव तव राघ्ुखोके इव । पुनश्च कस्मिन् सति । नन्दिसंदोहे 

वृषमसमूहे सति । कथंभूते नन्दिसं दोहे रणरसोदूप्तहदि रणरसेन सं्रामानुरागेण 
उदृपतं वितं हचित्तं यल स तथा तसन् । कसिन्निव । त्वत्कटकञुभटानौके इव तव् 
कटके सैन्ये सुभटानीके इव त्वत्सेन्युभरटसमूहे इव । 



९७१ कव्यमाख । 

अनभ्रा शुभचन्द्राकी विषङ्कानिस्रनिस्रगा । 
विजयाय जिगीषूणां शट्देषा समागता ॥ ४२९ ॥ 

विकसत्सरोजनयना प्रसन्नचन्द्रानना विघनरागा । 
हंसप्रचारघुभगा स्रीव शारत्तव सुदं कुरुतात् ॥ ४२६ ॥ 
कुमुदं करोति वर्धयति कुवक्यं विस्तृणोति मित्राः । 
मवतः श्रीखि रारदियसुदठासितसत्पथद्विजन्द्रा च ॥ ४२७ ॥ 

विधटितधनकपाटदिरचि निभूतपुरंदरचापमण्डले 
कमलमोदयुहृदि सतपित्सविरासिनीकुरे । 

अनयरेव्यादि। एषा अयक्षीभूता सरत्। कथंभूता । अना अ्रपटलरहिता । पुनः 
कथंभूता । शु्चन्द्राकौ उज्ज्वख्चन्द्रसूयो । विपङ् कदंमरदहिता । अनिन्ननिन्नगा अग- 
म्भीरनदिका । किमर्थमागता जिगीषूणां जेुमिच्छनां विजयाय जयनिमिनत्तम् । 

जातिहँतुवांङंकारः ॥ 
विरुखदिद्यादि । हे राजन्, शरद्नायययकारस्व सुदं ऊरुतात् करोतु । 

कथंभूता शरत् । बिलसत्परोजनयना उष्टेसकमरुलोचना । पुनः कथंभूता । म्रसन्न- 
चन्द्रानना प्रसन्नो नि्मटश्वन्द्र एव आननं सुखं यस्याः सा तथा । पुनः कथंभूता । 

विधनरागा विनष्टो घनस मेव रागे यसाः सा तथा । पुनः कथंभूता । हसभरचार- 
सभगा हंसानां प्रचारेण सुभगा । पुनः कथंभूता । घीव घीसद्या । कथंभूता घ्री | 
विलसन्ती शोभमाने सरोजवत् कमल्वत् नयने यस्याः च्यः स्रा तथा । पुनः 

कथेभूता । निर्मरपरिपू्णचन्द्रवदना । पुनः कथमूता । विशेषेण घनः प्रचुरो रागो 

यस्याः सा । पुनः कर्थभूता । नूपुरगमनेन भगा । दषो पमालंकारः ॥ 
कुमुदमिल्यादि । हे राजन्, शयं शरत् वर्तते । किं किं करोति । कुमुदं करोति 

शवेतोत्पलं विकासयति । पुनश्च किं करोति । कुबस्यसुत्पठवनं वर्धयति स्फारीकयोति । 
मित्राशाः मित्रे (पुत्रं) सूयं आशाश्च दिशो विस्तृणोति विस्तारयति । कथंभूता शरत् । 
उश पतितसत्पथद्विजेन्द्रा उह्ासितः सत्पथे आकारे द्विजेन्द्धन्द्रमा यया सा तथा। 
अपरं कथंभूता दारत् । मवतः प्रीरि । भवतः श्रीः किंकरोति । कुमुदं करोति कोः 
पृथिव्याः सुदं॑हषै करोति । कुवलयं प्ृथ्वीमण्डलं वयति । मित्राणां. सुहृदां आला 
वाञ्छा विस्तृणोति । कथंभूता । उच्मसिता आनन्दं आपिता सत्पथाः धर्ममार्मपरा 
द्िजेन्द्रा उत्तमन्राह्मणा यया सरा । शछेषोपमारुकारः । समुच्यश्च ॥ 

विघर्तिलयादि । हे राजन्, कार्तिके छत्तिकानक्षत्नोपरक्षितपूणिमादिनमासे 
कख पुरषस केलिनं भवति । अपि तु स्वैखापि भवदेव । कथंभूते कार्तिके । विधघ- 
टितधनकपाटदिशि विधटितानि दूरीकृतानि धनकपाटानि (मेषारराणि) दिशां हरितां 
येन स तथा तस्मिन् । पुनः कथंमूते । निशटतपुरंदस्चापमण्डले निभतं दूरीडृतं 



६ आश्वासः] यश्चसिरुकचम्पूकाव्यम् । ९७३ 

अमिनवकरमकणिशपरिमङिनि विकासितकारकान्तिके 
कुङ्मकुसुमुमगभुवि वंति न केठिः कस्य कातिके॥ ४२८॥ 

गरतपति रविनिमयादं भवानिव सांप्रतं 
विधुरपि बुष प्रीतिं धत्ते प्रवद्धयुधारसः । 

अरिकरिकुल्करीडाध्वंसे हरिष्वनितोद्धुरं 
त्वमपि च गुणारोपाच्चापं प्रपञ्चय भूपते ॥ ४२९ ॥ 

जडमपि सङि धत्ते खरदण्डं यत्र विगतविजिगीषुः । 

अजडविजिगीषुचेतास्तत्र कथं नो दधीत खरदण्डम् ॥ ४६० ॥ 

एुरंदरचापमण्डलमिन्द्रधतुर्वैलयं यत्र॒ स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । कमरमोद- 
पुहदि कमलानां पद्यानां आमोदः परिमरुसेनोपरक्षितः सुहृत् सूर्यो यत्र स तथा 
तसन् (अथवा कमलानामामोददाने खुहृदुपकारस्सिन्) । पुनः कथंभूते । संतपिंतहंघ- 
विलासिनीकुरे संतपिंतं ्रीणिते ईंसविलातिनीनां वरटानां कुलं येन स तस्मिन् । 
पुनः कथंमूते । अभिनवकर्मकणिश्चपरिमछिनि अभिनवः प्रप्र: कलमकणिशानां 
एजभोजनक्रालिमञ्जरीणां परिमलं सौगन्ध्यं विदयते यस स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
विकासितकाश्चकान्तिके विकसिता काशानां व्रेणविशेषपुष्पाणां कान्तिर्यैन सख 

सिन् । पुनः कथमूते । कु्कमकुषुमसुभगमुवि कुङ्कमानां कादमीरजन्मकेसराणां 
मेः सभगा मनोहरा भूयेत्र स तथा तस्मिन् । रूपकाक्षेपालंकारः ॥ 

्रतपतीत्यादि । हे भूपते, रविः सूयः प्रतपति प्रकर्षेण तापं करोति । कथम् । 
निर्मर्यादं निरवधि यथा मवद्येवम् । कदा प्रतपति । सांप्रतं शरदि । क इवं । भवानिव 

तं यथा प्रतपसि । हे बुध, विधुरपि प्रीतिं धत्ते प्रीणयति । कथंभूतो विधुः । 
ृदधुधारसः ग्रप्तामतरसः । हे भूपते, त्वमपि चापं प्रपश्चय विस्तारय । कस्मात् । 

एणारोपात् रिञ्जिन्यारोपणात् । कथम् । अरिकरिकुल्कीडाध्वंसे हरिष्वनितोद्धुरं अरीणां 
करिणत्तेषां कुर तख कीडाध्वंसे केटिष्वंसनिमित्तप् । निमित्तात् कर्मणि सप्तमी 

वरच्या । दरिध्वैनितोद्धरं सिंहनादोत्कटं यथा भवद्येवम् । अवसरोपालंकारः ॥ 

जडमिद्यादि । यत्र यसां शरदि सलिलं खरदण्डं कमलं धत्ते । कथभूतं सलि- 

ठमू । जडमपि अज्ञानमपि । पुनः कथंभूतम् । विगतविजिगीषुः विजिगीषारदहितम् । 

तत्र तसां शरदि अजडविजिगीषुदताः अज्ञानरहितविजिगीषासंयुक्तमनाः कथं 
कन प्रकारेण खरदण्डं वीक्ष्णदण्डं नो दधीत न दध्यात् न धरति । अपि तु दधीतेव । 
षाक्षेपाङकारः ॥ 



९६७ काव्यमाल । 

इति चयिटिकपेरिकप्रकरितकरकम्रयाणपरस्तावस्तं विजयवथेनसेनापतिं तख 
पञ्चाङपतेः प्रतापनोदनाय प्राहिणवम् । 

कदाचित्तषारगिरिनिद्चरनीहारनिष्पन्दिनि गन्धमादनवनविभ्राजित- 
मूजवस्कोन्माथमन्थरे मानसहंसविटासिनीरिखण्डमण्डर्विडम्बिनि 
नेपाररैरमेखकामृगनामिसौरेभनिभरे ऊुटतकुङकामिनीकपोरखावण्यच- 
मिनि रम्पाकपुरपुरंभिकाधरमाधुरयपदयतोहरे पाकपाण्डिमोडमरपुण्ड्- 
काण्डकारिणि प्रेयटवोह्ासषपहवितनवयवाङ्करे कोशकारद्यामिकापरि- 

कदाचित् कसिशिदवसरे निरि रात्रौ प्रयक्षता्ष्येनामा दहैरिकश्च म्रविद्य आगदय 
माँ प्रति एव वक्ष्यमाणरक्षणोपरक्षितग्रकारेण व्यजिन्पत् विज्ञापितवान् । कथंभूतायां 
निशि । प्रोढप्रदोषारयां प्रौढः प्रचण्डतरः परिणतः प्रदोषो रजनीसुखं यखां निशि सा 
तथा तसाम् । पू्वैरात्रे इयर्थः । कस्मिन् सति व्यजिज्ञपत् । हैमने मरुति हेमन्ते भवो 
हैमनस्तसिन् हैमने । शहेमन्तस्यापि णीः इति तकारलोपः । मरुति वाते । शसीतवाते 
इयर्थः । परिसर्पति भ्रसरति । कुतः प्रसरति सति । देवदिशः उत्तरदिग्मण्डल- 
त् । क्थ॑मूते दैमने मरुति । तुषारगिरिनिर्चरनीदारनिष्पन्दिनि तुषारगिरिर्दिमाच- 
लपर्वैतस्तय ये निक्तेरा जलक्षरणानि तेषां नीहारं रीतं निष्पन्दयति स तथा 
तसिन् । इति क्रियाकारकसंबन्धः । पुनः कथंभूते । गन्धमादनवनविभ्राजित- 
भूजैवत्करोन्माथमन्थरे गन्धमादनं नाम वनं हिमाचलोपकण्ठे वर्तेते तत्र विभ्राजन्ते 
रोभन्ते श्येवंशीला ये । भूजैवत्कलाः भूजब्र्षत्वचः तेषासुन्माथसुत्कम्पनं तेन मन्थर 
स तथा तस्मिन् । पुनः कर्थमूते । मानसदंसविलासिनीरिखण्डमण्डलविडम्बिनि 

^" "१" । पुनः कर्थभूते । 

मेपालरैलमेखल्गनाभिसोरमनिर्भरे नेपाल नाम शैलस्तस्य मेखल वनभूमिसतत्र 
या सृगनाभिः कस्तूरिका तस्याः सौरभेण निर्भरः गाढभूतो यः स तथा तस्मिन् । 
पुनः कथंभूते । कुदटतकुरुकामिनीकपोल्लवण्यचामिनि कुद्धूतो नाम " मरवादेशस्तत्र 
याः कुलकामिन्यस्तासां क्पोललवण्यं गण्डस्थलोदक चामति. पिवतीदेवंसीलः घं 
तथा तसन् । पुनः कथंभूते । लम्पाकपुरपुरंघ्रिकाधरमाधुयंपर्यतोहरे लम्पाकपु- 
रपुरंधिकास्तासामधरमाधुयंख परयतोहरशोरस्सिन् । पुनः कथंमूते । पाकपाण्डि- 

मोडमरपुण्ड्काण्डकारिणि पाकेन पाचनतया यः पाण्डिमोज्ज्वकत्वं तेनोडमरा उत्कटा 

ये पुण्ड्काण्डाः शरेतेक्चुपवीणि तान् करो तीयेवंीलः स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
प्राखेयल्वोष्छोसपदछवित्तनवयवाङ्करे प्राटेयं भिष्ठिक। तख ल्वा अग्रजलकणासेषा- 
सुछठसेन पष्टविता नवा यवाङ्करा पितशकोद्धदा येन स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
कोरकारदयामिकापरिणामग्रणयिनि कोशकारः कृष्णेक्षवसतेषां स्यामिकां परिणामं ङृष्ण- 
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णामप्रणयिनि रिरिरसीकरासारतरङ्गितरुणतरुकिसर्याग्रभागे रघकरो- 
मनिष्पन्नकम्बरटोकीटाविलछपिनि ° रेफारिफुषाहादखारसे कौञ्चकुल- 
करालकेकारवस्फारिणि नीरन्धयभरजःप्रसरपाण्डरितदिद्खे कुन्दकन्दर- 
नन्दिनि ख्वरीरतारामरामणीयकनिकेतने कमङिनीदरूदहनदिमवाहिनि 
जाहवीजङ्मजनजातजडभावे तरणितीरिणीजरुकेडिव्यसनिनि सरखतीस- 
डिरोदवासतापे नवयौवनाङ्गनास्तनकटशोप्मनिषेवणादेशिनि ग्रिया- 
गुरुधूपधूमोद्धमनिवातवलभिगर्भे षनघुसृणरसरागद्विरुणरमणीमनसि बदहल- 
त्वप्यायं प्रणयति करोतीति स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । रिरिरसीकरासारतर- 
्गिततरुणतरुकिसलयाग्रभागे शिराः शीतला ये सीकरासतेषांमासारः समूदस्तेन 
तरङ्गिताः कम्पनश्चीलख ये तरुणतरूणां किसख्या अग्रभागा यत्र सर तथां तस्मिन् । 

पुनः कथंभूते । रष्टकरोमनिष्पच्तकम्बलरोकटीलाविरासिनि र्का सगविशेषास्तेषां रो- 
मनिष्पन्ना ये कम्बरासेरुपलक्षिता ये शोका महाशनुद्रास्तेषां ठीराविलासो विदग्धचे- 
ध्ितक्रीडा यस्मिन् मरुति स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । देफाटिफुष्टहादलारुसे 
रोफालिपुछानि तेषामाह्ादलार्घा आनन्दकाह्का यत्र स तथा तस्मिन् । पुनः कर्थभूते । 

कौच्चकुरुकराल्केकारवस्फारिणि कत्रा उत्कोश्षपक्षिणस्तेषां कुलानां समूहानां ये 
करालकेकारवा उन्नतशब्दास्तान् स्फारयति प्रचुरीकयो तीयेवंशीलः सर तस्मिन् । पुनः 
कर्थेभूते। नीरन्ध्रयोप्ररजःप्रसरपाण्डुरितदिद्ुखे नीरन्ध्रं अविच्छिन्नं यत् रोध्ररजः रोधघ्र- 
क्षपुष्पपरागः तद प्रसरेण व्याघ्या पण्डुरितानि शङ्कीकृतानि दिद्युखानि येन तस्मिन् । 
पुनः कथमूते । कृन्दकन्दलानन्दिनि कन्दानां माध्यपुष्पाणां कन्दलानि पृष्टवानि आनन्द्य- 
ति प्रीणयतीदेवं्ीलः स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । खवलीलतारामरामणीयकनिकेतने 
लवटीरतानां चन्दनेाखानां रामल रामणीयकं तस्य निकेतनं मन्दिरं तस्मिन् । 
पुनः कथंभूते । कमटिनीदख्दहनदहिमवाहिनि कसलिनीनां दलानि पत्राणि तेषां दहन- 
प्रायं॑यद्धिम॑तद्रहतीयेषंशीरखस्सिन् । पुनः कथेभूते । जाहवीजल्मननजात- 

जडभावे जाहीजल्मज्नेन जात उत्पन्नो जडभावो मन्दोययमो यस्मिन् ख तथा 
तस्मिन् । पुनः कथंभूते । तरभितीरिणीजल्केछिन्यसनिनि तरणितीरिणी यमुना 
नदी तस्याः जरूकेलो व्यसनं आग्रह विद्यते यस्य स तसन् । पुनः कथंमृते । सर 
खतीसलिखोदवासतपसे सरसखती नाम नदी तखाः सिलं तत्र य उदवास् उद् 
वासो नाम तपसद्विधस्तापसः स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । नवयोवनाद्कनास्तनकल्यो- 
ष्मनिषेवणादेदिनि नवयौवनाङ्गनानां योऽसौ सनकठ्रोष्मा कुचकुम्भोष्णत्वं तस्य निषे- 
वणमालिद्गनं तत् आदिशति ्रयोजयुतीयेवंशसीलः स तसिन् । पुनः कथंमूते । भ्रिया- 
गुरधूपधूमोद्भमनिवातवल्मिगरभे प्रियो हृदयेशेऽगुरुधूपः तख धुमसयोद्गमः निवातवल- 
भिगर्मश्च यच्र स तस्मिन् । पुनः कथंमूते । धनधुखणरखरागद्वियुणरमणीमनतसि घनः 
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प्राचारपरिचयप्रसाधिनि प्रवधितप्रृद्धधूमध्वजाराधनानुबन्धे समस्तसत्व- 
रोमाश्चकञ्चुकाचारिणि मक्यमेखट्प्तानतेनकुतूहडिति इव॒ देवदिशः 
परिसपति हैमने मरुति, 

नडिनीवनदैन्यदुःखित इव मन्ददयुति मातण्डमण्डके, शीतपातमयसं- 
कुचितेष्विव र्घुषु दिवसेषु, जाञ्यजातजडजानुष्विव मन्दप्रयाणदीर्घाु 
राञ्िषु, सरप्युधासारसंतपितनिलिम्पलोक इव क्षीणतेजसि तुषारकिरणे, 

इक्षूढासिनि सस्यश्चाडिनिं खरं शेफारितोरुदिनिं 
कोञ्चोन्मादिनि कुन्दनन्दिनि घनाश्वेषाङ्गनापादिनि । 

भ्रचुरो योऽसौ घुखणरसस्तख रागेण द्विगुणानि रमणीनां मनांसि यस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
बहल्प्राचारपरिचयप्रसाधिनि बहलो विस्तीर्णतसरे योऽसौ प्राचारो दहिमानिलनिवारण- 
वचम् । दौ प्राचारोत्तरासक्गौ हिमानिर्निवारणे' ! यख परिचयत्तं प्रसाधयति कारयती- 
देवंशीलः स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । प्रवर्धितप्रृद्धधूमभ्वजाराधनानुबन्धे प्रवधित- 
प्रवृद्धः भज्वटितो योऽसौ धूमध्वजोऽभ्निसस्याराधने सेवायां अनुबन्धः ्रकत्ताजुववैनं 
यत्र स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । समसतसत्वरोमाच्चकञ्चुकाचारिणि खमस्तानां सत्त्वानां 
रोमाच्चकन्ुकं रोमदणं आचारयति इयेरवं्ीरः स॒ तस्मिन् । देवदिशः उत्तरदिशः 
सकारात् किमथे परिसर्पति दैमनो मरत् इयाह । उग्रक्षते-मरुयमेखलाकतानर्तैनकुतूह- 
खिति इव मख्यमेखला मल्याचरूतरी तसया या लताः चन्दनशाखाप्तासां नर्तने 
गान्रविक्षेपः तस्मिन् कुतूदरितिः संजातमनोरथः तसन् । इवोस्ेक्षायाम् ॥ 

पुनश्च कसिन् सति प्रयक्षतक्ष्यैनामा दैरिको मां भ्रति एवं व्यजिज्ञपत् । मार्तण्डम- 
ण्डे सूरयबिम्बे सति । कथंभूते मातेण्डमण्डठे । मन्ददयुति मन्दा अतीव्रा युत् दी्ति- 
यै स मन्ददुत् तस्मिन् । भत्पतेजसीदर्थः। पुनः कथंभूते । उ्ेक्षते--नकलिनीवनदैन्य- 
दुःखिते इव नलिनीनां वनं तख यत् दैन्यं शी तदाहदुःखं तेन दुःखितो दुःखं प्राप्नो नटि. 
नीवनदैन्यदुःखितस्स्मिन् । इवशब्द उप्प्रक्षोदयोतकः। केषु सत्पु दिवसेषु । रघु हेषु । 

पुनः कथमूते । उसक्षते-शीतपातभयसंकुचितेष्विव शीतपातात् शीतीगमात् यद्धयं 
त्रासस्तस्मात् संकृचिताः संकोच प्राप्तासतेषु । का सतीषु । रात्रिषु सतीषु । कथंभूता 
र्चिषु। मन्दप्रयाणदीधांसु मन्दप्रयाणेन दीघां आयतासतासु। पुनः कथंभूता । उस्ेक्ष- 
ते-जा्यजातजडजानुष्विव जाव्येन शीतेन जाते जडे मन्दे जानुनी अष्ठीवन्तौ यासां 

ताञ्च । पुनश्च कस्मिन् घति । तुषारकरिरणे सति । कथंभूते । क्षीणतेजसि । अपरं क्थ॑भूते। 
उतमक्षते--सरत्सुधासारसं तपित निरिभ्पलोके इव सरन्ती निग॑लन्ती या सुधास्रतं तस्या 

भासारः समूदसतेन संतर्पितः सम्यक्प्रीणितो निटिम्पलोकोऽमरसमुदधो येन स तथा 
तसिन्। पुनश्च कस्िन् सति । बन्दिहन्दारक्ढन्दे प्रधानस्तुतिपाठकसरमूहै इद्येवं 
पठति सति । इतीति करम् । शक्षुाक्तिनील्यादि । हे कामिनि हे श्रिये, कः 
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भास्वन्मन्दिनि वातवाहिनि हिमासारावसनच्राङ्धिनि 

काठे कामिनि दीषरात्रिधरिनि प्रारेक्कृती कोऽध्वनि ॥ ४६१ ॥ 
यैः पूर्वै गाढकण्ट्रहवलितुजामोगनिर्सुमवंकनः 

खघीणां पीनसनामस्थपुरितहदयेवीसगेहे प्रस॒प्तम् । 
तेरच खदह्विषद्धिः समरति रिरिरेऽरायि रैरावकाशे 

वक्रमायोपधानेररसि च निहिताष्टीवदष्टीलबन्धेः ॥ ४३२ ॥ 

कृती विद्रान् तृतीये इटग्विधे काले शीतकाले अध्वनि मागे भारत् प्रगच्छेत् ¦ अपिं 
तु न कृथित् श्राटेदिर्थः । कथभूते कारे । इह्मसिनि इक्षन् उष्टासयति पाचय- 

तीलयवशीलः स तस्मिन् । पुनः कर्थमूते । सखशालिनि सथेशुद्रयुयुष्टयव्चणकगो 
धूमादिमिः शार्ते इयेवंशीलः स तस्िन् । शाद शवायाम्ः इति धातोः 
म्रयोगात् । पुनः कथंभूते । खरमतिदयेन शेफाठितां अतिश्ीतायुत्फुछय तीदे- 
वरीलः स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । कोश्चोन्मादिनि कौानुत्कोशपक्षिण 
उन्माद्यति मत्तन्करो तीदेवंशीरः स तसन् । पुनः कथंभूते ! कुन्दनन्दिनि कृन्दान् 
माध्यपुष्पविशेषान् नन्दयतीदेवंशीरः स तस्िन् । पुनः क्थेभूते । घनाद्धेषाङ्गनापा- 

दिनि घनाछेषा गाढाटिङ्गना अङ्गना ्रीरापादयति निकारयतीति स तस्मिन् । पुनः 
कर्थभूते । भाखन्मम्दिनि भाखन्तं मन्दयति अतीते कारयतीति स तस्मिन् । पुनः कथं- 
भूते । वातवाहिनि वातं वादयति प्रवर्तेयतीेवंशीलः स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
हिमासारावसन्नाङ्गिनि हिमासारेण ििरसमूषेन अवसन्ना गतिभङ्गसदहिता अङ्गिनो 
यस्मिन् स तस्मिन् । पुनः कथंभूते । दौधराज्निघटिनि दीघा रात्रयः चिशद्धधिकाम्रमाणा 

राश्री रजनी घटयति कसो वीये्व्चीकः ख तस्मिन् ¦ समुचयाक्षेपालंकारः ॥ 

धेरिल्यादि । हे राजन्, येस्तद्विषद्धिरवासगेहे धवङ्गेहे चित्रस्ालायां पूव प्सु 
निद्रितम् । करथमूतैस्द्विषद्धिः । गाढकण्ठग्रहवलितिमुजामोगनियसवक्रैः । ख्ीणामि- 
ति पदं गाढादिना च पदेन संबन्धनीयम् । तेनायमर्थः--घीणां गाढं टृटं यथा योऽसौ 
कण्ठग्रहो बाहना यीवाप्रहणं तस्मिन् वितः कुण्डटीकरतो योऽसो सुजाभोगो दीद 

ण्डलं तेन निप्र वक्रीृतं वक्रं येषां ते तथोक्तास्तेः। पुनः कथंभूतैः । छीणां पीनसतना- 
प्रस्यपुरितहृदयैः पीनस्तनाग्राभ्यामुत्रतङुचनचूचुच्ाभ्यां स्थपुितं निन्नो्नतीकृतं हृदयं 

येषां द्विषतां ते तथा तैः । तैस्लद्विषद्धिः अचास्मिन् शिशिरे शेलावकाद्े पर्व॑त- 
परदे अशायि रायितम् । कथभृते दौकावकाशे । समरति शीतवातसहिते । कथमूतैष्ल- 
द्विषद्धिः । वृक्रम्रायोपधनैः वच्छ विषमाशये ग्रावाणः पाष्राणास्तेषां उपधाने शीषं येषां ते 
तथा तैः एनः कथंभूतैः । उरसि निहिताष्रीवद्र्वन्धैः उरसि विनिदितौ अष्रीव- 
तोजनुनोरष्टील्वन्धो यस्ते तथा तेः ! परिद्रत्तिरलंकारः ॥ 

५४ 



१७८ कव्यमाल | 

स, + नीताः सौधमष्ये घनघुखणरसाटिपतगात्रेः प्रकामं 
कान्तावक्षोनकुञ्ञाजनविजधिसुजेदीयामासियामाः । 

विध्यातासन्रवहिप्रसरितभसितापाण्डवः पिण्डरेषा- 
सते हेमन्ते नयन्ते तव नृप रिपवः राशी पर्व॑तेषु ॥ ४२६३ ॥ 

अपिच । 

कुबन्तः कामिनीनामधरकिसख्ये सोकुमार्प्रमाथं 
विन्यस्यन्तः कपोरे सरसनखपदोह्ासभङ्खास्तरङ्गान् । 

रोमाञ्चोदश्चदक्षाः सनकल्दायुगे प्रीणितकरोञ्चकान्ताः 
प्राटेयासारसान्दरीशृतकमरुवना हैमना वान्ति वाताः ॥ ४३४ ॥ 

यर्नीता इत्यादि । हे एप, यस्तव रिपुभिः चियामा राच्यः सौधमध्ये निवातप्रासा- 
दगभें नीता अतिक्रमिता। कथंभूते रिपुभिः। घनघुदणरसाटिप्तगातरैः घनः प्रचुरो योऽसौ 
घुख्णरसः केरमीरजन्मपीतनवद्रवस्तेनारिप्तं अङ्गं येषां ते तथा तेः । कथम् । प्रकामं 
यथेष्टम् । अपरं कृथंभूतैयैसव रिपुभिः । कान्तावक्षोजङुञ्ञाजंनविजयिसजः कान्तानां 
यौ वक्षोजो तयोः कुज्ञाजेनं मध्यप्रदेदखीकारस्तेन विजयिनौ जयवन्तौ भुजो येषां ते 
तथा तैः । कथंभूताच्चियामा । दीधैयामाः*“* “ˆ... प्रहराः । ते तव रिपवो हेमन्ते 
रीतकाठे पवेतेषु रवेर रारि नयन्ते निभेमयन्ति। कथंभूतासते रिपवः) विध्यातासन्न- 
वहिप्रस्रितभसितापाण्डवः विध्यातः क्षीणतां नीत आसन्नो निकटतरो योऽसौ वदहिरभि- 
स्तस्य प्रसरितं व्याप्तं यत् मितं मस तेन पाण्डव उञ्जञ्वल्वर्णीः । मपरं कर्थभूताः । 
पिण्डशेषाः उवैरितश्रीराः। मांसवेघ्रादिरदिता इयर्थः ! अयमपि परिवरत्तिनी माठंकारः॥ 

अपि च असि कश्चिद्विशेषः । वन्त इत्यादि । यत्रेतिपदं वक्षमाणवृत्तमरोक्तं 
अत्रापि प्राह्यम् । तेनायमर्थः--यन्र यसिन् कटे हैमना हेमन्ते भवा वाता 
वान्ति प्रवतेन्ते । हेमन्तस्यापि गिः इति तकारलोपः । वाताः किं कुवैन्तः । 
कामिनीनां अधरकिसल्ये सेकुमार्यप्रमाथं कोमल्तालोपं कार्कदर्यजननं कुर्वन्तो 
विदधतः । पुनः कथेभूताः । कामिनीनां कपोले तरङ्गान् वलिरेखला विन्यखन्तः 
स्थापयन्तः । कर्थमूतान् तरङ्गान् । सरसनखपदोच्सभङ्गान् सरप्रानि तत्काल- 
दत्तानि यानि नखपदानि नखक्षतानि तेषां उद्सेन उषृषनेन भङ्ञो येषां ते तथा 
तान् । कथंभूता वाताः । चरीणां सनकलरायुगे रोमादचोद्रदक्षाः रोमाच्नो रोमहर्षणं 
तस्योदच्वः प्रादुभोवसतत्र दक्षाश्चतुराः । पुनः कथंभूताः । ग्रीणितकोचकान्ताः प्रीणिता 
हषे प्रापिताः कोवानासुक्तोचपक्षिणां कान्ताःयेस्ते तथोक्ताः । पुन कथंभूताः । प्रा 
ठेयासारस्ान्द्रीृतकमल्वनाः प्राञ्चं मिहिका तस्यासारेण समूहेन सन्द्रीकृतानि 
छ्ेदीकृतानि कमल्वनानि यैस्ते तथोक्ताः । रूपकारकारः ॥ 



६ आश्वासः] यशसिरकचम्पूकाव्यम् । ९७९, 

यत्रेतरखयमेव कामिषु निशि सीणां घनाशिङ्गनं 
यत्रायं सरकेलिकामितसमौयामसियामागमः । 

हि यत्राद्ादरंकफालिभिः परिचितः सचःुतोऽसौ रसः 
प्रीये कख न स क्षितीश्वरपते प्राटेयकारोऽधुना ॥ ४९५ ॥ 

इति पठति बन्दन्न्दारकबन्दे, प्रविदय ग्रोदपदोषायां निचि प्रतक्षताक्ष्य- 
नामा रैरिको मामेवं व्यजिज्ञपत्--्ेव, बिजयवरधनसेनापतिविजयेन वधैसे । 
पुनश्च 

दुण्डके्षनघसरैरजगयैरिन्दरायधस्धिमिः 
च, = म ^~ स, 

कुन्तः केतकपन्रपद्धातधरः खङ्गस्ताइडम्बरः । 

यत्रैतदित्यादि । हे क्षितीश्वरपते राजाधिराज, स प्राटेयकालः शीतकालः अधुना 
कस पुरुष प्रीये न भवति हषौय न सात्, अपितु सर्वस सखात्। स कः । यत्र यस्मिन् 
म्राडेयकाडे निरि रात्रौ एतत््रयक्षीभूतं च्ीणां घनालिङ्गनं कामिषु खयमेव भवति 
अयाचितं खात् । यत्र अयं प्र्क्षीभूतः त्रियामागमो वर्तेते । कथंभूतच्ियामागमः । 
सरकेलिकामितसमायामः स्मरकेटीनां कामितसमो वाच्छितसद्श आयामो देध्य 
यस स॒ तथोक्तः । यत्र असौ प्रयक्षीभूतः सयःसुतः तत्काल्गलितो रस इष्वरसो 
वर्तते । कथंभूतो रसः । आद्रद्रकफाछिभिः परिचित आप्र सरसं यत् आ्रैकं शङ्गवेरं 
तस फाल्यः खण्डानि आप्रोदरकफाख्यस्ताभिः परिचित आद्ेखरसं उपविष्टम् । समुच्च. 
याटेकारः ॥ 

हे देव, विद्धुयवधनसेनापतिविजयेन त्वं वर्धसे । कसाचं वधेसे । यस्मात् कारणात् 
अन्यतरेयुरेव अन्यतरस्मिन्नेव दिवसे अहनि । धूवौन्यान्यतरेतराधरोत्तरेभ्य एयुस्ः 
इति सूत्रेण एबुसुप्रयथः ¦ अध्यदहं दिवसे न तु रत्रौ संप्रामसतुुखः अ्ञातात्म- 
परजनः रोद्ररख्तः समभवत् सम्यग्बभूवे । 

शरण्डारैरित्यादि । कथंभूतः संग्रामः । परजन्यकालक्रियः वषौकालसदशः । कैः 
कला संम्रामः समभवत् । च॒ण्डाठेगैजेः । कथभूतः छण्डाकेः । घनघस्मरैः कामे घतिर- 

स्कारकारिभिः । न केवलं शुण्ड ैः.अजगवैरिन््रायुधस्पधिभिः इन्द्रचापसदहरैः । न 

केवरं तैः, अपि तु न्तभेच्कैस्तोमरायुधैः। कथंभूतैः कुन्तैः । कैतकपत्रपद्व तिधरैः केतक्ष्या 
इमानि कैतकानि तानि पत्राणि तेषां पद्धति मारमुपधां धरन्तीति ते तथा तेः । पुनः 



4८० काव्यमसाखं | 

्ष्रच्छत्ररिटीन्धरुद्वसुधाबन्धः रारोग्रागमः 

संग्रामस्तसुखस्ततः समश्वत्पजेन्यकारक्रियः ॥ ४३६६ ॥ 

यसरादन्यतरेदुरेव दिवसे, रक्तचन्दनचितचण्डिकारपनमनोहारिणि सति 
ूरवगिरिशिखरशेखरे सूरे, मवत्स॒॒च सवसंनादावहवहर्कोटाहरेषु 
प्रतिवरेषु, सेन्यकसुख्येदेशेनेश्वरनिरदिदयमानामिधानेषु, वस्तुवखासकवच- 
वाहनेषु, तारतर खनत्छु सुखरितनिसिराराघुसेषु राङ्क, ध्यायमानाघु 

क +भ परतिराब्दनादितदिगन्तरगिरिगुदामण्डरयु कादराघु, ध्वनत्सु क्षोमिता- 

खङ्गैः । कथमूतैः । तडिड़म्बरसडितां इव उम्बर आरोपो परेषां ते तथा तैः । क्षत्रच्छन्र- 

रिटीन्धरद्धवसुधाबन्धः क्षत्राः सामन्तास्तेषां छत्राणि तान्येव शिलीन्ध्राणि चेरच्छ- 
वराणि तै रुद्धो व्याप्तो वसुधायाः बन्धो मण्डर यस्मिन् सर तथोक्तः । अपरं कथंभूतः 

संम्रामः । शरोम्रागमः राराणासुग्र आगमो यत्र स तथोक्तः! बाणजल्वषे इयर्थः । 
कस्मिन् सति संग्रामोऽभवदियाह- सुरे श्रीसूय सति वियमाने सति । कथंभूते सूरे । 
रक्तचन्दनचितचण्डिकालपनमनोहारिणि रक्तचन्दनेन कुचन्दनेन चितं यत् चण्डि- 

कालपनं भवानीमुखं तद्वत् मनो हरतीति एवंशीलः तस्मिन् । पुनः कथंभूते सूरे 
पूवैगिरिशिखरशेखरे पूर्वगिरिरुदयाचरस्तय रिखर “` - 
मुतकण्ठं तस्मिन् । पुनश्च केषु सल्छु संग्रामः समभवत् । प्रतिवदेषु भवत्सु संजाय- 

मानेषु । कथंभूतेषु । सर्व संनादावहबहल्कोराहरेष्ु सर्वसंनाहावहः सर्वेषां ्रहारकारो 
बहलः कोलाहलो येषु प्रतिवर्ष तानि वेषु । पुनश्च केषु सत्छु । येन्यकसुख्योदैेन 

सैन्यकमुद्यानायुदेश आदेशः नामग्रहणपूर्कं योऽसावादेशस्तेन कृत्वा ईश्वरेण सेना- 
पतिना निर्दिद्यमाचानि कथ्यमानानि असिधानानि सुभटानां नामानि येषु तानि 
सैन्यकञुख्यो देरोनेश्वरनिर्दिदियसानानि तेषु ईटग्विधेषु । पुनश्च केषु सत्यु वस्तुवचरास्क- 
वचवाहनेषु अयुकखामुके वस्तुं दातव्यम्, अमुकस्य वचं दातव्यम्, अमुकख अघ्लाणि 

दातव्यानि, अरुकसय कवचानि कूप।सकाः दातन्यानि, अमुकलय वाहनाप्न अश्वादीनि दा 

तव्यानि तेषु । पुनश्च केषु सत्छु । शङ्कघु वादित्र विशेषेषु । किं कुरव शद्धषु । तारतरमप्यु 
चैयथा मवत्येवे खनत्सु शब्दं कुबे । पुनः कथभूतेषु शङ्कषु । यथोक्तविशेषणविरिषटेषु 
सुखरितनिखिलासामुखेषु सुखरितानि वाचाठीकछृतानि निखिलानां पूवदक्षिणापसेत्तरदि- 
गणाकाशपाताललक्षणानामाञचानां दिशां मुखानि मण्डलानि वदनानि यस्त तथा तेषु । 

कामु सती । काहलखसु धत्तरपुष्पाकारमुखमभेरीषु ध्यायमानासु--- °“ -“* "^-^" - 

.। कथभूताघ । म्रतिरबव्दनादितदिग- 

न्तरगिरिगृहामण्डलम प्रतिशब्देन प्रतिष्वनिना नादितानि भ्तानि दिगन्तराणां गिरीणां 

गुहानां मण्डलानि समूहा याभिस्तास्तासु । पुनश्च केषु सत्सु ! दुन्दुभिषु भेरीषु ध्वन- 



‰ आश्वासः] यरसिलक चम्पूकाव्यम् । ९८१ 

म्भोनिधिनाभिषु इन्दुमिषु, चब्दायमानेष्ु सुरघुन्दरीश्रवणारुष्करेषु पु- 
करेषु, प्रहता वित्रासितसैन्यसामज्चकासु ठक्षाघु, वाचमानेषु सिद्धव- 
धूबोधप्रघपेकेषु॒महानकेषु, सनितासु विजुम्मितभुजगमामिनीसंरम्माघु 
मम्भासु, प्रगुणितेषु मयोत्तम्भितामरकरिकणेता्षु तरेषु, प्रोत्तारितिघु 
रणरसोत्सादितसुमरषयराघु करटासु, विरप्नन्तीषु विदम्बलयप्रमोदितकद- 
नदेवतावक्षःस्थडाघु तरिविराघ्ु, प्रवर्तितेषु निरन्तरध्वानप्रवतिताहवचर- 
रक्षसीकेषु उमर्केषु, स्फारिताघु प्रदीधेकूजितजजरितवीरलक्ष्मीनिकेतनि- 

स॒ । किं कुवल दुन्दुभि । क्षोभिताम्भोनिधिनाभिषु क्षोभिता संचाठिता अम्भोनि- 
धीनां नाभयो येदन्दुमिभिस्तेषु । पुनश्च केषु सत्यु । पुष्करेषु मर्द । किं कुर्वाणेषु 
पुष्करेषु । सुरणुन्दरीश्रवणारष्करेषु सुरसुन्दरीणां श्रवणानां अरष्कराणि व्याध्युत्पा- 
दकानि व्रणकराणि वा तेषु शब्दायमानेषु । पुनश्च काञ्च सतीषु ! दक्षास दोषवा 

दतरेषु । कथंभूता । प्रहताघ् कोणाधातैस्ताडितासु । पुनः कथमूताञु । वित्रासितसै- 
न्यसामजचिक्ास विच्रासिता मयं प्रापिता सेन्यसामजानां चिद्घा कर्मा याभिढंक्ा- 
भिसासु । पुनश्च केषु सरस्सु । महानकेषु महापरहेषु । किं क्रियमाणेषु । वायमानेषु शब्दान् 

काथैमाणेषु । पुन कथंभूता । सिद्धवधूबोधग्रवषकेषु सिद्ध वधूनां देवविशेषवनितानां 

बोधसख चेतनायाः प्रघषैका विनाराकास्ते तथा ठेषु । पुनश्च का सतीषु । भम्भाघ 
वराङ्ग शुशिरवादि्विशेषेषु । रीरीतिनिष्पादिकेषु(काष्) इदुकाषि(खि)दर्थः । 
कथंभूतासु मम्भास । सजितामु प्रगुणिताघ । पुनः कथंमूताञ् । विजम्भितयुजगभामि- 

नीसंरम्भाघु विजम्मितो सुजगभामिनीनां पाताल्कन्यानां संरम्भः कोधो याभि 
स्ता । अपरं केषु सत्यु । तारेघु वंशवादित्रेषु । कथंमूतेषु । प्रयुणितेषु सर्जितेषु । पुनः 
कथंभूतेषु । भयोत्तम्मितामरकरिकर्णतालेषु भयेन उत्तम्भिता टदरिता अमरकरिभिर्द- 
वगज्ैः क्ण॑तालाः श्रवणता्पत्राणि येस्ते तेषु ¦ पुनश्च काु सतीषु । करटा वादिच 
विशेषेषु । कर्थभूतास॒ । ग्रोत्ताटिताञ उचुरश्चब्दाख। अपरं कथंभूता । रणरसोत्साहित- 
सुभरघयासु रणरसेन उत्साहिता उद्यमं प्रापिता सुमटघटा रचना याभिस्तासतासु । 
पुनश्च कासु सतीषु । त्रिविलख राजकिटकिरीषु अवनद्धवादित्रषु । किं कु्वेतीषु त्रिवि 
लाघ । विलर्चःतीषु उछसन्तीषु । पुनः कर्थ॑भूताछ्च । विलम्बल्यप्रमो दितकदनदेवतावक्षः- 
स्थखासु विकम्बल्येन दतमध्येतरब्देन चाम्येन प्रमोदितानि दै प्रापितानि कदनदेव- 

तानां संग्रामदेवतानां वक्षःसलानि याभिस्तासतापु । पुनश केषु सतु । उमरकेषु ठकावादि- 

रेषु । कथंमूतेषु । प्रवतितेषु विज्नम्भितेषु ! कथंभतेषु उमरकेषु । निरन्तरध्वानप्रवर्ति- 
ताहक्वरराक्षसीकेषु निरन्तरध्वानैः प्रदत्ता अवतारिता आवचरराक्षसखः संमा- 

मवक्तिनृवक्षोभायौ(९) यैस्ते तथा तेपु । पुनश्च का सतीषु ¦ रतनां वादित्रविरेषेषु ! 
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कुञ्ञापु रज्ञा, जयन्तीषु विद्विष्टकटकचेष्टितट्वण्राु जयवण्ाञु, गा- 
यत्तु वेणुवीणाज्ञ्रीध्वनिसमानतानेधु गायनेषु, उदाहरतसु मन्ाशीवाद्- 
निपुणोच्वारणेषु ब्राह्मणेषु, परत्यु समरोद्ुकवीरपुरषहदयानन्दिषु बन्दिषु, 
त्वरमाणेषु भंपादितदधिदूरवाचन्दनेषु चपतिनन्दनेषु, प्रचरत्सु बुद्भुदाथै- 
चन्द्रादरोनिबिडगुडोड़मरडामसर्तिभ्वनामोगेषु नागेषु, प्रधावमानेषु प्रवे- 
गघुरखरमुखारब्धमेदिनीवादनविराजिषु वाजिषु, संचरत्सु चक्रधाराभरा- 

कथमूताघु । स्फारिताञ्च परचुरीकृता । पुनः कथंभूता । प्रदीधेकूजितजजेरितवी- 
ररक्ष्मीनिकेतनिकुज्ञासु प्रदीधकूजितैरायतशब्दैः जर्जरितानि वधरीकृतानि वीरलक्षसी- 
नां निकेतनिकुञ्जानि ग्रदमध्यप्रदेशा याभिः सुञ्ाभिस्तास । पुनश्च कार सतीषु | 
जयघण्टासु स्थालिका कंषपाच्रीषु । कथमूताञ्च । जयन्तीषु जयं कुवे तीष । पुनः 
कथंभूता । विद्वि्टकटकचेष्ितदण्यसु । विद्विष्ट शोः प्रस्तावादचङ्ख यत् कटकं 

सेन्यं तस्य चेष्टितं प्रवर्तनं तष्टुटन्ति लोपयन्ति तास्ता । पुनश्च केषु सत्सु । गायनेषु 
गन्धवैषु सषु । किं कुर्वत गायनेषु । गानं कुर्वत्सु । संग्रामः समभवत् इति क्रियासं- 
बन्धः । कथंभूतेषु गायनेषु । वेणुवीणाक्चष्टरीध्वनिसमानतनेषु वेणवश्च वृरावीणाश्च 
वकाः इ्ष््यश्च राजग्हथृतनालिकापरिन्ञानाथ घटिकादिवादित्ाणि तासां घ्वनिनां 
समानस्तानो गानविरेषो येषु ते तथा तेषु । पुनश्च केषु सल्छ॒ । ब्राह्मणेषु सतु । किं 
कुवैत्सु । उदादरत् परत्यु । पुनः कथंभूतेषु । मन्त्राीर्कादनिपुणोचारणेषु मन्त्रख 
वेदस्य ये आरीवदास्तेषां निपुणोच्चारणं उदात्ताचुदात्तखरितखरपूर्वपठ्न येषु ते तथा 
तेषु । पुनश्च केषु सतु । बन्दिषु वाग्जीवेषु भद्रु । किं कुर्वत्सु बन्दिषु! पर्त्सु षट्पदादि- 
पाठनुचारयत्छु । कथ॑मूतेषु । समरोल्कवीरपुरुषहृदयानन्दिषु सह मरेण वतत इति समरः 

संम्रामन्तत्रोत्छका उत्ताख ये वीरपुरुषाः खभटसमानवास्तेषां हृदयानि चित्तानि आनन्दय- 
तीत्येव॑सीलास्तेषु । पुनश्च केषु सत्षु । तृपतिनन्दनेषु सत्सु । किं कुर्वाणेषु । त्वरमाणेषु। 
पुनः कथ॑भूतेषु । संपादितदपि दवौ चन्दनेषु संपादितानि तिव्कीङ्ृतानि दधिदूर्वाचन्दनानि 
येषां ते तथा तेषु) पुनश्च केषु सत्षु । नागेषु सत्सु । करं कुवु नगेषु । प्र्चलत्सु चपलगरि 

कुर्त्छु । पुनः कर्थमूतेषु। बुहुदाधचन्द्रादशेनिविडगुडोइमरडामरित्मुवनाभोगेषु बुदरदाश्च 
खवणादिमयजलस्फोटका अधेचन्द्राश्च खुवणौदिषटिता जटमीचन्द्रा आदद दर्पणा. 
निबिडा जटिता गुडा गजप्रक्षरास्तेषासुडमरेणोत्वणभयेन डामरितो मयं प्रापितो भुवना 
मोगो जगद्िस्वारो यैस्ते तथा तेषु । पुनश केषु सत्घु । वाजिषु सत्घु । किं कुर्वाणेषु वाजिषु । 
प्रवावमानेषुं शीघ्रगतिं कुर्वाणेषु । पुन कथभूतेषु । प्रवेगखुरखरमुखारब्धमेदिनीवादनवि- 
राजिषु प्रवेगेण उत्सुकतया प्रमुक्ता ये खुराः (्रफास्तेषां खराणि कक्यानि यानि 
सुलानि अभ्राणि लोदकण्टकस्रदशानि तेरारब्धं मण्डितं मेदिन्याः पृथिव्याः यद्रादनं 
वादित्रं तेन विराजन्ते इत्यवंशीलाखथा तेषु । पुनश्च केषु सलु । खन्दनेषु रथेषु । किं 
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भु्भोगिवदनेषु स्यन्दनेषु, प्रसर्पत सं्रामानुरागनिभरक्रमाक्रान्तिषु 
पदातिषु, हषेमानेषु चपलालनोत्साितपुरविमानसंबाधेषु योधेषु, संनि- 
दधाना तुमुर्कोखाहखालोकनोन्मत्तगतिषु नभश्वरसमितिषु, आसीद 
गगनगतिवेगश्रमश्ास्तसफुरिताधरेषु विद्याधरेषु, नटति कतकरददोददा- 
हादनादे नारदे, संजायमाने नवीनवरवरणोत्कण्ठितमनसि देवदारिका- 
सदि; सञुच्छकति विधूसरितामरीकुन्तरभोगे परागे, 

कुवत सयन्दनेषु । संचरतु प्रवेशं कुर्वत्सु । पुनः कथंभूतेषु। चक्रधाराभराभुभोगिवदनेषु 
चक्राणां धारा अग्राणि तासां भरा मारासिरायुसानि कुटिरीकरतानि भोगिनो रोषनागस्य 
वदनानि सहखमुखानि यस्ते तथा तेषु । पुनश्च केषु सतख । पदातिषु सल्छु । किं ऊवैत्सु 
पदातिषु । प्रसर्पत्छ प्रधाचत्सु } पुनः कथंभूतेषु । संम्रामासुरागनिर्भरक्माक्रान्तिषु संमा- 
मानुरागेण समरग्रीया निरं गाढं कमाणामाक्रान्तयो व्याप्यो येषां ते तथा तेषु 1 पुनश्च 

केषु सत्सु । योधेषु सत्सु । किं कुवाणेषु। हषैमानेषु । कथेभूतेषु। चापरालनोल्छारितघुरवि- 
मानसंबाधेषु चापानां काल्नेन माजंनेनोत्ारिता दूरीकृता सरविमानानां कौतुकागत- 

देवव्यो मयानानां संबाधा संकीर्णता यस्ते तेषु । पुनश्च काञ्च सतीषु । नमश्वरसमितिषु दे- 
वृसमूहेषु । किं कुरव्षु । संनिदधानास समीपतरं ढोकमानाञ् । पुनः करथंमूतेषु। तुमुल- 
कोलाहलाटोकनोन्मत्तगतिषु वुसुलः अज्ञातात्मपरजनो योऽसौ कोलाहटस्तेनालोकनेन 
निरीक्षणेनोन्मत्ता प्रमादवती गतिया तास्तथा ताञ । पुनश्च केषु सत्सु । विद्याधरेषु । 

किं कुर्वत्सु । आसीदत्सु आसनीभवत्सु । कथमूतेषु । गगनगतिवेगश्रमश्वास्स्फुरिताधरेषु 
गगनगतिवेगेन गगने गमनोल्ुकतया श्रमश्वास्रः खेदोच्छरासस्तेन स्फुरिताः कम्पिता 
अधरा येषां ते तथा तेषु । पुनश्च कस्मिन् खति । नारदे कलदृभ्रिये सति । किं कुर्वति 
सति नास्दे। नटति दृर्षण नर्तने कु्वैति सति । कथंभूते नारदे । कृतकर्ददोहदाह्द- 
नादे तो विहितः कल्हृदोहदेन युद्धमनोरथेन आह्ादनाद अनन्दशष्दो येन स 
तथा तसन् । तथा चोक्तम्ू-“कलहप्िया कदाचिय धम्मरया वारुदेवसमकाला । 
भव्वा वियणि रयगईै. हिंखादोसेण गच्छन्ति ।° नलु तच्र मुनिव्रततीर्थ विष्णोरसंमवात् 

कुतो नारद जागत इलयाद- सदयं कुतशिद्विदायागतो विष्यति । पुनश्च कस्मिन् सति । 

देवदारिकासदसि दिव्यवेदयासमूहे । किं कुवाणे देवदारिकासदसि । संजायमाने उत्पद्य 
माने सति । कथंभूते । नवीनवरवरणोत्कण्ठितमनसि नवीनानां वराणां वरणे खीकारे 
उत्कण्ठितानि सुमनोरथानि मनासि यस्िन् तत्तथा तस्मिन् । पुनश्च कस्मिन् सति । 

परागे धूल्याम् । किं कुर्वति परागे । स्शरुच्छरुति । कथमूते परागे । विधूसरितामरीङुन्त- 
लाभोगे विषेण श्रिता ईषत्पाण्डुरीकृता अम्ररीणां कुन्तलानां आमोगः परिपू- 

णेता येन परागेण स तथा तस्मिन् ॥ 
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करोधावेशचप्रधाोद्धरयुमरघराविभेवन्मूरबन्ध- 
स्तूणलङ्गतुरङ्गाननपवनवशावैरविस्तारसारः । 

आीदत्छन्दनाप्रध्वजनिभृतमरः पयैरक्कुञ्गरेन््र- 
स्फारव्यापारकणौहतिविततरिखः पांघुरूध्वै व्यधावीत् ॥ ४३७॥ 
तिरस्यवेतद्धुवनमखिं जातरमसः 

कथं खैक्लीणां मरिनितशचखः पांसुरभवत् । 
इति प्रप्तामरभैः सभटदृदयावाप्तजननैः 

[क [कपाः कि स मूटोच्छिन्नोऽमूत्तदनु रुधिरे रागिरुचिभिः ॥ ४३८ ॥ 
य॒त्र च | 
आ्ष्टोन्सुक्तमोवीं यतिकरविनमव्यस्यदिष्वासनि्- 

टकारस्फारसारतरसदवशसुरभ्रेणिश्चीणेप्रचारः । 

क्रोधावेशेयादि । है राजन्, पांखरूध्मै गगने व्यधावीत् उच्छलितः 1 कथभूतः 
पांसुः 1 कोधावेरप्रधावोद्धरञ्ुभटघटाविर्मवन्मूलबन्धः क्रोधावेरोन कोपपंक्रमणेन प्रधावो- 
दसः शचीघ्रगत्तिमहाडम्बरा ये सुभरास्तेषां घटाभ्यो घटनाभ्य आविर्मवन् सकटीभवन् 
मृटबन्धः प्रथमोत्थाने यख पांसोः स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । दूणत्वङत्तरद्मननपव- 
नवरावेशविसारसारः तूण दीप्र वद्कन्तश्वलन्तो ये तुरङ्गस्तेषामाननानां पवनव्- 
दावेरोन उच्छाप्तवातेन विस्तारप्तारः। अपरं कथेभूतः 1 आसीदत्छन्दनाभध्वजनिश्वतमरः 
आसीदन्त आगच्छन्तो ये खन्दनाग्रध्वजा रथोपरिबद्धपताकासेनिभरतो निश्चलः ब्रेरि- 
तुमो भरः समूहय यख पांसोः स तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । पयटत्छुजरेन्स्फार- 
व्यापारकर्णाहतिविततरिखः पयरन्तो गच्छन्तो ये कुन्नरेन्द्रा गजनाधास्तेषां स्फारव्या- 
पारा प्रचुरप्रृ्तिया कणोहतिः श्रवणताडनं तया वितता विस्तीणौ शिखा अग्राणि 
यस पांसोः स तथोक्तः } अर्थव्यक्िरयं गुणः } । 

तिरस्छृदयेवेवदित्यादि । हे राजन्, तदनु तदनन्तरं ष पांसुः रुधिरैः का 

मूलोच्छिन्नोऽमूत् मूलादपि छेदितो वभूव । कथंभूते रुधिरः । रागिरचिश्चिः । पुनः कथे 
भूतैः ¦ इयेतस्मात् कारणात् प्राप्तामषैः प्राप्तकोधेः ! कथंभूते: । सुभटहृदयावाक्चजननैः 
सुभटानां हदयेभ्योऽवापत पराच जननं जन्म यैस्तानि तः । इतीति किम्। पांसुः खर्गल्लीणां 

कथं मछिनितयुखोऽभवद्रभूव । किं कला । पव॑ एतदखिरं भवनं म्रद्युलोकं तिरस्छृ- 

दैव अघःकरृतवैव । एवे चानियोगे" इति वनात् न पूवेलेपः । कथंभूतः पांसुः । 
जातरभसः संजातकेगः । हेतुरयमरंकारः ॥ 

यत्र च यस्मिन् संमामे! आङ्कृ्ेलयादि । अयं प्रयक्षीभूतः पातङ्गः खन्दनः चे जा- 
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योधेयुद्रमबन्धादनवरतररासारीरथततर्गः 
पातङ्कः स्यन्दनोऽयं द्रवदरुणग्रदः खे सखेदं प्रयाति ॥ ४३९ ॥ 
चक्रोछृत्तकटोरकण्ठविगर्त्कीराटधारोद्धर- 

ॐ न्धाबद्धसरकरारकरण रुण्डभवत्ताण्डव्ः | 

युद्धस्पधविवृद्धबुद्धिविधृतव्यापारघोरादर- 
सदेव द्विषतां खहुः पुनरभूत्मैन्यं सदैन्यं तव ॥ ४४० ॥ 

ञपिच यन्न 
सद्यरिछन्नविकीणेरमगरणपोत्तारमुक्तखर- 

प्रत्यारन्धनियुद्धरुण्डरभये ज ताप्सरःसेगमेः । 
काशे सखेदं प्रयाति । कथंभूतः स्यन्दनः । आङ्ष्टोन्मुक्तमौवीव्यतिकरविनमश्चसख- 
दिष्वासनिचैद्रकारस्फारसारत्रसदवरष्ठरभरेणिशीर्णग्रचारः आश्य कणौन्तमानीता सा 
चासौ उन्मुक्ता ऊर््वमुक्ता सा चासौ मौवी प्रयत्रा तखा व्यतिकरेण प्रघहकेन 
विनमन्न्रीभवन् व्यख्यन् बाणान् सुज्रन् स चासौ इष्वासो धनुस्तस्माननियैन्तो नि. 
गच्छन्तो ये टंकाराः शब्दास्तेषां स्फारः प्रचुरतरो योऽपौ सारो बलस्तस्मात्रसन्त्यो 
बिभ्यलोऽक्याः परवरा ये सुराणां श्रेणयः समूहासैः शीणो मन्दीकृतो भरो 
वा प्रचासे व्यापारे यस्य खन्दनख स तथोक्तः । पुनः कथंमूतः न्दनः । योधैः 
सभयैयुद्धपरबन्धात्संमरामप्रबन्धात् अववरतशरासारशीर्यत्तुरद्गः अनवरतैः शरासा- 
रे्बाणब्र्टिभिः रीरयन्तः शंतखण्डीभवन्तस्तुरद् यस्य स तथा । पुनः कथंभूतः । 
द्वदरुणमदः द्रवन् नदयन् अरुणख स्ख सारथेः मदोऽहंकारो यच्च स तथोक्तः । 
गोडीया रीतिः । अतिश्चयाखकारः ॥ 

यश्छोत्छरन्तेष्यादि । हे देव हे राजन् , तव भवतो द्विषतां शत्रूणां तत्सैन्यं तद्व 
महर्वीरवारं सखदैन्यमकिचित्करं पुनरमूत् पुनरपि संजातम् । केः छता सदेन्यमभूत् । 

रुण्डेः कबन्धैः । कथंभूते रुण्डः । चक्रोच्छत्तक्रटोरकण्ठविगल्त्ीललधारोद्धरस्कन्धाव- 
दत्तिराकरालकरथेः च्करलंहथमिरैः उचछत्तारिछत्ाः कठोराः कफैशा ये कण्ठाः 
गलाः तेभ्यो विगलन््ि निैरन्ति यानि कीलखलानि तेषां धाराभिः प्रव्ैः उद्ुरा 
उत्कटा.ये स्कन्धाः ग्रीवाप्रदेशासत्र आबद्धा: सिता याः तिरा अगधारानाडिका- 
साभि: करालानि करणानि अङ्गहारा येषां रुण्डानां तानि तथोक्तानि तेः । पुनः कथं- 
भूतै रण्डैः। भवत्ताण्डवैः संजायमाननतैनैः । पुनः कथंमूतेः । युद्धस्पधविषद्रञुदधि विधृत- 

व्यापारघोसदरैः युद्धख यः स्प्धः कोधस्तेन विन्रद्वा या बुद्धिस्तसां विधृत आ- 
रोपितो योऽसौ व्यापारो नियोगस्तेन श्ोरो रोद्र आदर एकाग्रता येषां रुण्डानां तानि 
तैः । अन्न रोद्रोऽयं रदः । गौडीया रीतिः । जातिरल्कारः ॥ 
पिच तथा च। यन इदयं शब्द्योऽव्यये वर्तते । तेनायमर्थः--यन्न यस्मिन 

५५ 
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मर्तु; कार्यविधायिधेयैधृतिभिरषीरे रणपरङ्गणे 
ख्ये च तरिदशस्तुतिव्यक्षिकरादोमाश्चितैः स्थीयते ॥ ४४१ ॥ 

तत्र द्विपुष्करकरनाखसराख्वेतारकुरनिपीयमानसोणितासवे महाहवे देव, 

स्वयमेव विजयवधनसेनापतिना स्खङितबरोऽचकः कृतमृगायितमतिवि- 

हितरणरङ्ापटतिविधटितविद्वि्टकरयिषरैमवदनीकलुमरैधरृतः समानीतश्च 
स्वकीयमेन्यजन्यजयाकणनोदञ्चदरोमाच्चस्फुरद्वीरवधूदृसकटकं विजयक 
टकम् । 

रणग्रङ्गणे धीरे: सुभैः स्थीयते निश्वटीभूयते । कथभूतैः धीरे: । सयरिछन्नविकीर्णल- 
म्रगरणग्रोत्तालसुक्तखरप्रयारब्धनियुद्धरण्डरभसेः सद्यस्तत्कारं छिन्ना द्विधाकृता वि- 
कौीणी यत्र तन्न पतिता लना रुधिरतया पुनरपि मिलिता ये गरणा गल्नालनि तै 
्रोत्ताख उत्सुका सुक्ताः कृता ये खराः शव्दाज्तैः सह प्रयारल्धानि पुनरपि मण्डि- 
तानि नियुद्धानि वा बाहुरणास्तेरुषलक्षितानि यानि रुण्डानि कवन्धानि । उक्तं च-- 
'कबन्धोऽच्नी क्रियायुक्तमपमूधैकल्वरम्' । तेषां रभो वेगो येषु धीरेषु ते तथा तेः। 

अपरं कथभृतेर्धरिः । जाताप्सरःसंगमे जात उत्पन्नोऽप्घरोभिः संगमो येषां ते तथा 
तैः । पुनः कथंमूतैः । मः कार्यविधायिधेयधृतिभिः भैः खामिनः कार्यविधायिनी 
कवैव्यकारिणी घे्यष्रतिधरित्वसंतोषो येषां ते तथा तैः । पुनः कथमत: । रोमाच्वितैः 
ऊर््वीभूतरोमकेः । कसात् । त्रिद्शस्तुतिव्यतिकेरात् देवानां सवग्रषट्रकात् । कस्िन् 
रोमा्चितेः । खर्गे च ख्गैलोके । चकारात् इह संग्रामकाले पूववत् । रोदरसप्रधाना 
गौडीया रीतिः । समुच्याठकारः ॥ 

ह देव हे राजन्, असावचलस्तत्र महाहये विजयवधनसेनापतिना तव सेनान्या 
खयमेव स्खलिततगले भससामभ्यः कृतमरगायितमतिः पसयितुमनाः सन् विहितरणर- 
द्ापतिश्च सन् कृतसं्रामधद्रनविघहनः सन् भवद्नीकखुभटेः तव ॒सेनाघुभटेधृतो 

बद्र: । न केवलं धृतः, विजयकयकं तव सतां समानीतश्च । कथंभूतैः तत्र महाहवे । 
द्विपुष्करकरनालयसराल्वेताल्कुखनिपीयमानशोणितासवे द्वि पुष्कराः संग्राममतदहस्िन- 

स्तेषां करनाठेः दण्डादण्डनारेरसराल्वेताल्छुरेः दीध्रतकशरीराविष्टव्यन्तरवि- 
रो षसमूहेः निपीयमान: शोणितासवो यत्र स॒ तथा तस्मिन् । कथेभतेर्भवदनीकसु- 
मटेः । विधटितविद्विष्टकररिवरः विधरिताः पलायनं कारिता विद्विष्टतां करटिषय , 

येस्ते तथा तैः । कथंभूतं तव कटकम् । खकीयसेन्यजन्यजयाकर्णनोददोमावस्पुद्रीर- 
वधूहसकटकं खकीयखय सैन्यजन्यजयः स्यामजयस्तस्याकर्णनेन उदश्त् उ्टसन् 
योऽसौ रोमाच्रस्तेन स्फुटन्ति शतखण्डीभवन्ति वीरवधूनां दस्तानां कटका वलयानि 
यस्मिन् विजयकटके तत्तथोक्तम् ॥ 
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कदाचि्कामिनीनां मदिरामोदमेदुरमुखमर्सवादिसौरमाघ बिदल- 
न्तीषु बकुरुकलिकासु, दरनच्छदोदेशदंशप्रकारयपेश्षरायु विकसन्तीषु 
कङकेदिवल्छरीषु, सुरतश्रमरसनातजरुजारकटिपिषु विरसन्तीषु माकन्दम- 
ञ्रीषु, दीषापाङ्गमङ्गिपुभगेषु स्फुरतु मलिकार॒कुरेषु, करगरारुपषिटी 
ठेषु समुच्छरुतसु पिकपाककुलकोराहलेषु, चिकुररुचिर्चिरचश्चरीकचरण- 
चापटचलितविकचविचकिल्गरुन्मकरन्दसखन्दसाद्रासु मवन्तीषु वनवयघु- 
धासु, विकटकुचाभोगद्योभारम्मिषु विराजत्यु माधवीकरुसुमस्तबकेषु, 
कपोटकान्तिमाधुयस्पपिषु प्रगोधत्यु मधूकपुष्पेषु, म्गमदरसच्छुरितेकदे 

कदाचित् कस्सिधिदवसरे मधो वसन्ते ऋतो मकरध्वजं कन्दपं आराधयामास 
अआराधितवानदम् । कासु सतीषु । वकुलकटिकासु बकुलतरयुङटेषु सत्छ । कथंभूता । 
मदिरामोदमेदुरसुखमरुत्पं वादिसोरभाघ १०८०२१० १ 
किं कुर्वन्तीषु । विदलन्तीषु विकषन्तीषु । पुनः कासु सतीषु । कङ्केखिव्टरीष् अरोक- 
तरुमञजरीषु सतीषु । कथमूताु  दशनच्छदोदेशदंरप्रकारपेरलछ दन्तच्छद सस्योदेशः 

प्रदेशस्र योऽसौ दंशो दन्तच्छदसतद्रत् प्रकाश्चः शोभा तेन पेशला मनोहरासतास । किं 
कुर्वन्तीषु । विकसन्तीषु स्फुटन्तीषु । पुनः कास सतीषु । माकन्दमञज्ञरीषु आग्रवहटरीषु 
सतीषु । कथंभूतासु। खरतश्रमसंजातजलजालकचिपिषु सुरतश्नमेण संजाते यजलजाल्कं 
स्वेदहृन्दं तद्रहिपिरवयवो यासां तास्ता । किं कु्वन्तीषु। विलसन्तीषु उषछृसन्तीषु । पुनः 

केषु सत्यु । मद्िकामुकुरेषठु नलिकवेलिडच्ररेषु सतु । कथमूतेषु । दीघोपाङ्गभङ्विघु- 
भगेषु दीघौ भायता ये अपाङ्गा लोचनप्रान्तास्तेषां सङ्गी रचना तया भगानि तेषु । 
किं कुर्वस्सु । स्फुरतु विकसतु । पुनश्च केषु सत्पु । पिकपाककुखकोलहरेषु पिक- 
पाकाः पुंस्कोकिलास्तेषां कुसखनि तेषां कोलादलास्ते तथा तेषं सत्यु । कथंभूते । कल- 
गलारुिलीरेषु कला मधुरा या गलालप्तयः कण्ठकूजितानि तासां ठीलां शोभा येषु । 
किं कुर्वत्सु । समुच्छलत्ु उत्पयमानेयु । पुनश्च काष्ठ सतीश । वनवदुधासु सतीषु । 

कथभूताघु ! सिकुररुचिरुचिरचश्चरीकचरणचापलचलितविकचविच किर्गलन्मकरन्द्स्य- 

न्दसार्दसु चिङ्कराः केडास्तेषां रचिः दीपिसदरत् रुचिरा मनोहरा ये चच्वरीका अमरा- 
स्तेषां चरणानां यच्चापलं तेन चलितानि विकचानि विकसितानि विचकिखनि सुक्तब- 

न्धपुष्पाणि तेयो गखन् निगैलन् योऽसौ मकरन्दस्तखय स्यन्देन खवणेन सादरः सरसा- 
सासु । किं ऊरवन्तीषु । भवन्तीषु संजायमानाघु । पुनश्च केष सतु । माधवीकुसुमस्त- 

वकेषु वसन्तवीपुष्पयुच्छेषु सत्सु । उक्तं च--माधवी मधुराकैरा । वाघन्ती कुन 

इलाः ! कथ॑भूतेषु । विकटकुचाभोगश्पुमारम्मिषु विकटा उद्धयिता ये कुचामोगास्तेषां 

ज्लोभामारम्भन्ते इत्येवंरीलस्तेषु । कि कुर्वत्छु । विराजत रोभमानेषरु । पुनश्च केषु 
सत्सु । मधुकपुष्वेषु बन्धुजीवङुसुमेष सत्छ । कथंमतेषु । कपोलकान्तिमाुयस्पधिषु क- 
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शार्धचन्द्राभिनयनवनखनिवेशपरशरयेषु चकासतु पटारप्रसवङुच्यरेषु, 
धनधुसणरसाशूणितनामिकुहरकान्तिष्ववतरद्यु कणिकारपरसूनेषु, विभ्रमो 
द्ररभ्रप्रभावनिभरेण धनुषा संनह्यति वरीकरतजगत्रथं कुसुमचापे, मख्यो 
परास्यवद्टीपहवोह्ाभिनि मास्यवह्ताठतान्तामोदमां सरे फकिण्किन्थस्कन्ध- 
संबन्धसिन्धुोद्धरकरपरचारस्खकितरंदसि ददुरदरीसरःसरोजमकरन्दमधु- 
खादमन्दसंचारे कवेरीसस्तिरङ्सीकरासारहारिणि केरलाङ्गनारुकनृत्ता- 

पोकानां कान्तयसतासां माधुय मनोहरत्वं स्पधन्ते तिरस्छुर्वन्तीत्येवशीखनि तानि तेषु। 
करि कर्वत्सु । प्रवोधत्सु विकसत्सु । पुनश्च केषु सलत्छु । पलश्रसवङञ्मटेषु पलाशानां 
किंञ्चकानां प्रसवाः पुष्पाणि तेषां ऊुख्यलानि तेर सत । कथंभूतेषु । रगमद्रसच्छुरितैक- 

देशाधचन्द्राभिनयनवनखनिवेराप्रश्रयेषु म्रगमदरषः कस्त्रिकाद्रवस्तेन दुरितः कर्वुरित 
एकदेश एकपादं यख अर्धचन्द्र तख अभिनयो चयज्ञकत्वं तेषां नवनखनिवेशञानां 
्रय्रकामाङ्राक्षतानां प्रश्रयः साद्य येषां तानि तथोक्तानि तेपु 1 किं कुर्व्सु) चका- 
सत्छु शोभमानेषु । पुनश केषु सच्ु । कर्थिकारप्रघूेएु द्रमोत्पय्पुषपेषु सत्सु । कथंमू- 
तेषु । धनघुष्टणरसारुणितनामिङुदरक्ान्तिषु घनः प्रचुरः स चसन घुरुणरसस्तेन 
सरूणितमव्यक्तरायीकृतं यत् नाभिकुहरं तख कान्तिः साद्द्यं येषां तानि तथा तेघ । 
किं कर्वस्सु ! अवतरघ्षु प्रादुभवल्यु । पुनश्च कस्िन् सतिं । इुखमचापे धनुषा संनद्यति 

सति । कथमूते कुषुमचापे । वशीछृतजगत्रये आत्माधीगविषित्वेलोक्ये । कर्थभूतेन 
धनुषा । विञ्चमोद्धटभरूप्रमावनिर्मैरेण विभ्रमेण सपाङ्गनर्तनेन उद्धटा उत्रता या 
भ्रस्तस्याः प्रभावेण निर्भरं गाढं सदशमिलर्थस्तेन तथोक्तेन । पुनश्च कसिन् 
सति । समीरे सति । कथंभूते समीरे । सरुयोपद्च ल्यवद्टीपछ्वोध्यक्षिनि मख्य- 
श्चन्दनाचलस्ख उपराव्ये समीपे या वशछ्यस्तासां पट्वास्तान् उद्य ती्येवंशीर 

स तथा तस्िन् । पुनः कथेभूते समीरे । माल्यवछताठतान्तामोदमां सले माल्यवान् 
दक्षिणदिक्पर्वतस्तसय रुतास्तासां कतान्तानि पुष्पाणि तपामामोदस्तेन मांसलः परि- 

पषटसलस्िन् । पुनः कर्थभूते । किष्किन्स्कन्धसेवन्धसिन्धुरोद्धरकसपचारस्लितरं- 
दसि किष्किन्धः सुग्रीवपर्वतस्सय स्कन्धा मूलस्तेपां संवप्रयो वृक्षप्रकाण्डास्तैः 
सह संबन्ध आश्रयो येषां ते तथोक्तास्ते च ते सिन्धुरास्तेषामुद्ुरा. ये करास्तेषां 
प्रचारेण चेष्टया स्खलितिमवष्टव्वं रहो यख स तथोक्तस्सन् । पुनः कथंभूते । दर्दुर 

दरीसरःसरोजमकरन्दमधुखादमन्दसंचारे ददुंरो नाम दक्षिणदिग्वतां मण्डुकपर्व तस्तस्य 
द्रीषु गुहा यानि सरांसि तेषु यानि सरोजानि तेषां सकरन्दमधूनां पुष्परसमधूनां 
सखाद्स्तेन मन्दः संचारो यख स तथा तस्िक। पुनः कथेभूते । कावेरीसरित्तरङ्गसी- 
करासारहारिणि कावेरी नाम दक्षिणदिग्वतिनी सरित् नदी तखास्तरद्रस्तेषां सीक- 

राघ्ारे जलकणसमूहं दरतीत्येवरीलः स तथा तस्िनू \ पुनः कथंभूते । केरलाङ्गनाल- 
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चरणचतुरे परिसरति भागीरथीपथिक इव दक्षिणासा दिशः समीरे, 
किनरीगणगीतोन्मादितकुरङगेषु कु्रौरमेखरोस्सङ्गषु, रतिरसोक्रण्डा- 
जरटचाटुकाराभ्यासिनीषु चारणावासविदलसिनीषु, भियतमप्रसादनोपदे- 
सविनोददोहदोत्युकाघु गन्धवेनगराभिसारिकासु, सदह चरीचरणचर्चोपचार- 
प्रणयिनि विद्याधरपुरखोके, पौरोमीकपोलफल्कोचितचिचचातुर्येण विनो- 

दयद्येरावणमदं पुरंदरे, रक्ष्मीकुचकुम्मशोभारम्भेण संभावयति वनमाडा- 

कनृत्ताचरणचतुरे केरखो नाम दक्षिणदिग्वतीं विषयविकेषस्तसय अदङ्नास्तासां अ- 
लकार्तेषां टृत्ताचरणं नर्तनविधानं तत्र चतुरः स तथा तसिन् । समीरे कति कर्वति । 

दक्षिणया दिशो दक्षिणायाः ककुभः सकाश्चात् परिसरति आगच्छति सति । पुनः 
कथंभूते । उस्यक्षते--भागीरथीपयिक इव गङ्नतीर्थया्िको यथा । पुनश्च केषु सत्सु । 
कुख्रैरमेखलोत्सङ्गे इरौलानां हिमवदादीनां मेखद्यनां कटिनीनामुत्सङ्गैष उपर्यहुमू- 
मिषु । कथंमूतेषु । किंनरीगणमीतोन्मादितकुरद्ष किंनरीणां गणास्तेषां गीतानि 
तैरन्मादिता ह प्रापिताः ङुरङ् येषु ॒ते तथा तेषु । पुनश्च कार सतीषु । चारणा- 
वाप्विखासिनीषु चारणानां वाग्जीवनानां आवासास्तेषां विलछासिनीष्ु । कथंमूतासु । 
रतिरसोक्रण्ठाजरठ्चाडइकारभ्यासिनीषुं रतिरसखोत्कण्ठा वाञ्छा तया जरया; 
ककरा यें चाटुकार मिथ्यास्तुतयस्तेषामभ्यासः पुनः पुनरवुशीलखनं वर्तेते यासां ता- 
सथा तासु । पुनश्च काच सतीषु । गन्धर्वनगराभिस्रारिकाद गन्धवौः कल्वाचो गाय- 
कास्तेषां नगराणां अभिसारिका वह्टमजनं अरति प्रसिताः धियस्ता । उक्त च- 
ध्या दूतिकागमनकारमपारयन्ती सोढं सरज्वरभयार्सिपिपासित्तेव । नियाति वम 

जनाधरपानलोभात्वा कथ्यते कविवरैरभिसारिकेति ॥° कथंभूता । प्रियतमप्रस्ादनोः 

पदेशविमोददोहदोत्पुका भ्रियतमसय प्रसादनख उपदेशः रिक्षा तसय विनोददो- 
हदेषु शछीडाममोरयेष्ु उत्का उक्तारासतासु । पनथ कसिन् सति । विद्याधरपुरलोके 

सति विद्याधराणां पुरूखेकस्स्मिन् सति । कथंमूते सति । सहचरीचरणचव्चोपचारप्रण- 

यिनि सहचरीणां चरणानां चच तस्या उपचारो व्यवहारः तस्मिन् प्रणयो विद्यते 
यस स त्था तस्मिन् । पुनश्च कसिन् सति । पुरंदरे सति । किं कुर्वति । एेरावणमदं 
विनोदयति उच्छति सति । केन कृत्वा । पीरोमीकपोरुफलकोचितचित्रचातुयेण 
पौलोमी शची तस्याः कपोल्फलके तयोरुचितं यच्चिरं आर्दयत चतु॑ण । 
पुनश्च कसिन् सति । सुङ्घन्दे सति किं कुवैति सति । वनमालप्रसूनकिञ्ञल्कं वनमा- 
लाया ब्रन्दारिकावनस यानि प्रसूनानि तेषां किञ्ञव्कः केसरसतं संभावयति सति ! 

केन कत्वा । लक्ष्मीकुचकुम्भशोभारम्मेण लक्ष्मीः निजभाया तखाः कचौ तवेव म्भो 
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प्रसूनकिज्ञल्क सुकुन्दे, गिरिघुताधरदशनदंरानव्यथापायवेदग्ध्येन विधुर्- 
यति सुषासूतिकटां शकर, सुजज्गीरिखण्डमण्डनाडम््ररेण कीडायति नि- 
जफणामणीन्भुजंगनाये, 

अपिच | 
हंसो यत्र मृणाङिनीकिशय्येगीण्डूषतोयेगैजः 

कोकश्चुम्बनचेषटितैः परिपतन्पारापतः कूजितैः । 
एणः शरृङ्गमिषषणेभृगपतिगीटं पुनःशेषणेः 

श्ृ्गारप्रसरप्रसादिहदयः खां खां प्रियां सेवते ॥ ४४२ ॥ 
यत्रा्चोकतरः पुरंपिचरणस्परोग्रृद्ध्प्रदः 

कान्तावक्रमधूनि वाञ्छति पुनयैसित्रयं केसरः । 

तयोः शोभारम्मो मण्डनविधिस्तेन । पुनश्च कस्मिन् सति । रोकरे सति। किं कुर्वति । 
सुधासूतिकलां निजमस्तकथ्ित चन्द्रकला विध्ुरयति निशोतयति सति । केन कृत्वा । 
गिरिसुताधरददयनदशनव्यथापायवेद्ग्ध्येन गिरिसुतायाः पार्वद्ा अधर दशनद्- 
दानस्य दन्तचवैणसख या व्यथा तस्या अपायवैद्ग्ध्यं विनाशचातुर्यं तेन । पुनश्च कस्मिन् 
सति । सुजंगनाथे दोषनागे सति । किं कुर्वति । निजफणामणीनिव क्रीडायति विहार- 
यति सति । केन कृत्वा । भुजङ्गीरिखण्डमण्डनाउम्बरेण भुजङ्गी देवी पद्चावती तखाः 
शिखण्डो मस्तकं तख मण्डनाडम्बरो भूषणारोपस्तेन ॥ 

अपि च तथा च कृत श्रवणाग्रतनिषक्तीः कृताः श्रवणानां अद्तनिषक्तयः पीयूषव- 
षणानि याभिः सूक्तिभिस्तासथा ताः । इतीति किम्-हंसो यत्रेल्यादि । यत्र वस- 
न्तसमये हसः परियां सेवते । कैः कृत्वा मणाछिनीकिशव्यैः । यत्र वसन्ते गजः प्रियां 
सेवते । कैः कृतवा । गण्डूषतोयेः कुकजैः । यच्र वसन्ते कोकः प्रियां सेवते । कैः 
कृत्वा! चुम्बनचेष्टितैः। यत्र वसन्ते पारापतः कलरवः प्रियां सेवते । कैः कवा । कूजितैः । 
पारापतः किं कुवन् । परिपतन् संमुखमागच्छन् । यतपरैणः प्रियां सेवते । कैः कला । 
शकविषषणेः आद्गाभ्यां विविधच्खेनेः । यत्र मृगपतिः प्रियां सेवते 1 कैः कृला । गादं 
पुनः कैषणेःपूर्वाक्ता गुणाः तेः । कथंभूतः । श्गारप्रसरप्रसादिहदयः “शङ्कार प्रसरेण 
रागव्याघ्या प्रसादि प्रसन्नं हृद्यं यदय स॒ तथोक्तः । कथंभूतां प्रियाम् । खां 
खा“ """ ˆ" ̀  "1 समुच्यालकारः ॥ 

` यत्राश्योकतररित्यादि । हे क्षोणीश^ स॒ जगस्मसिद्ध एष प्रक्षीभूतो 
भवतस्तव परसुच्छृशं प्रीति हषं पुष्यतु पुष्टि नयतु । स कः। यत्र वसन्ते अश्चोकतरः 
पर॑प्निचरणस्पशैप्वद्धसपरहो वर्तते पुरेभ्रीणां चरणस्पर पादताडने प्रद्रा स्प्हय 



६ आश्वासः] यशचसिककचम्पूकाव्यम् । ९९१ 

यत्रायं विरहश्च पञ्चमरुचिश्ेतोभवस्कारणः 
स क्षोणी वसन्त एष भवतः प्रीतिं परां पुष्यतु ॥ ४४३ ॥ 

भूतः कोकिककामिनीकलसैः कान्तप्रसूनान्तरः 
पुत्तागः डुकसुन्दरीकृतरतिर्यत्रोहसव्पह्वः | 

पष्यत्स्मेरदलाधरः कुरबकः कीडद्िरेपाङ्गनः 
पुच्छायच्छदमाधवीपरिचितः सोऽयं वसन्तोत्सवः ॥ ४४४ ॥ 
उत्फुषवदिवकनोह्टसदङ्गसङ्ग- 

संजातकान्ततनवस्तरवोऽपि यत्र 
पुष्यो दरमादिव वदन्ति विखासिरेका- 

न्मानं विमुच्य कुरुत सरसेवितानि ॥ ४४९ ॥ 
ब्रह्मा कथं कथमपि प्ररुणद्धि चेतः 

रक्ताः स्खरन्न सुनयोऽपि मनो निरोद्धुम् । 

यख स तथा । यसिनू वसन्ते अयं केघरो वकुल्श्रक्षः कन्तावक्र मधूनि पुनवीजञ्छति। 
यन्न वसन्ते अयं विरहदृक्चः प्चमरुचिः पच्चमरागाभिलषी वतते । कथंभूतो विरद- 
बक्षः । चेतोमवस्कारणः कामािसहकारी । जालयल्कारः ॥ 

भूत इ्यादि । हे राजन्, सोऽयं वसन्तोत्सवो वतैते। स कः। यत्र मूतः कोकिल. 
कामिनीकररवैः कान्तम्रसूनान्तरः मनोदहरपुष्पमध्यः । यत्र पुन्नागप्तुङ्गतसः पुरुषवृक्षः 

शुकसन्दरीकृतरतिः वर्त॑ते ुकखन्दरीभिः कता रतियत्र सः । कथभूतः पुत्नागः । 
उष्टसत्पचवः प्रादु्मैवतपरवालः । यत्र कुरबकः । आम्लानतरः पुष्यत्स्मेरदल्यधरः विक. 
सदीषत्स्फुटत्पर्णविम्बोष्टः । कथंमूतः कुरव कः । क्रीडद्विरेफाङ्गनः । कौडन्तो रममाणा 
द्विरेफाणां भ्रमराणां अङ्गना अचिन्यो यत्र वसन्तोत्सवे । कथंभूतः । सुच्छायच्छदमा- 
धवीपरिचितः° सुच्छायाः कान्तिमन्तदछदाः पणोनि यासां ता सुच्छयच्छदास्ताश्व 
माधव्यो वसन्तवद््सताभिः परिचितः संयुक्तः । हैत्वलुकारः ॥ 

उत्फुुघचद्धीदयादि । हे राजन् , यत्र वसन्ते तरवो विलासिलोकान् काञुकजनान् 
वदन्तीव सूचयन्तीव । कथंभूतास्तरवः । पुष्पोद्रमात् पुष्पग्रादुभावात् संजातकान्ततनवः 
उत्फुलवदिवलनोषसदङ्गसङ्गसंजातकान्ततनवः उक्ष या वहयस्तासां वलनेन वे. 
नेन उष्टसन्ति उक्कण्टकरितानि भवन्ति यानि अङ्गानि तेषां सङ्गन संजाताः सम्य- 

गुतन्ना कान्तास्तनवो येषां ते तथा 9 तरवः किं वदन्ति । मानं विमुच्य सरसेवितानि 
कामसेवनानि कुरत विदधत यूयम् । उद्प्क्षालंकारः ॥ 

बरह्मा कथमिद्यादि । हे राजन्, वसन्ते सरे सयविजम्भितवाणदृत्तौ सयेन 



५९२ काव्यमाख । 

यत्र सरे खयविनुम्मितवाणद्रत्ता- 
वुन्मादितच्िुवनोदरतिरोके ॥ ४४६ ॥ 

तदेव, आदीयतां वासन्तो नेपथ्यविधिः } मवन्ति चात्र शोकाः-- 
कनककमगभ॑स्पथिसौन्दर्मसरे 

युवतिजनविनोदव्याप्तहंसावतारे । 
परिसरतु तवाङ्गे कुङ्कमोद्रपनशरी- 

ररुणकिरणकान्तिः कायवत्काञ्चनाद्रैः ॥ ४४७ ॥ 
सवं देव देदेऽभिनवे दधानो मोरोचनापिञ्चसिते दुकूरे । 
आभासि नीरेनरजोरुणायाः भरिया समानसिदश्ापगायाः ॥ ४४८ ॥ 

विज्ञम्मिता बाणवत्तिर्यख स तथा तसिन् 1 पुनः कथंभूते सरे । उन्मादितच्रिभ्रुवनो- 
द्रवर्तिरोके उन्मादिता चिथुवनोदरवतिनः रोका येन स तथा तस्मिन् । यच च- 
सन्ते ब्रह्मा ख्ष्टिकती कथमपि महता केन चेतः अ्ररुणद्धि संवृणोति । यत्र वसन्ते 
सुनयो स्खलन्. विधरमानं संयमात् दूरीभवत् मनो निरोद्धुं न राक्ता वर्तन्ते । अति- 
शयारुकारः ॥ 

तत्तस्मात् कारणात् हे देव हे राजन्, वासन्तोः नेपथ्यविधिराभरणविधानमादी- 

यतां गृह्यताम् । भवन्ति चाच शकाः अत्र असिन् नेपथ्यविधाने शकाश्च भवन्ति । 

कनकक्छमलेत्यादि । हे राजन्, तव अङ्गे कुहूमोद्रवनश्रीः कादमीरजन्मकेसरदव- 
विद्ेपनरोभा परिसरतु । कथंभूते तवाङ्गे । क्नककमर्गर्मस्पधिसौन्दयसारे कन- 
ककेमलगभण सह स्पर्थते उपमां धरति यत्सौन्दयै सुन्दरत्वं॑तद्रत्सारं तत्तथोक्तम् । 
पुनः कथंभूते तवाङ्गे । युवतिजनविनोदव्याप्तहंसावतारे युवतीनां जनः श्षमूहस्तखय वि- 
नोदव्याप्तः कौडाविस्तारः स एव हंखस्तस्यावतारः प्रवेशो यसिनू तत्तथोक्तं तस्सिन्। 

कङ्कमोद् तैनश्चीः किंवत् । काच्चनद्रेमरपर्वेतसय कायवत् शरीर इव । यथा काच्वनाद्िकाये 
(0 
वन अरणकरिरणकास्तिः श्रीपूयैतेजः परिसरति । रूपकोपसाङंकारः ॥ 

त्वमित्यादि । हे देव, त्वं गोरोचनापिञ्जरिते गोरोचनया पीतरक्तीकृते अमि. 
नवे द्रे दुकूले परिधानसंव्याने दुद्येतेऽद्चमाया आकृष्यते इति दुकूलं क्षोमवघ्लं देहे 
ररीरे दधानो धरन् आभासि, कथंभूतस्त्वम्। किदद्यापगायाः प्रिया सोभया समानः । 

कथभूतायास्रिदशापगायाः नीरेजरजोरुणाया; कमर्परागेण अनव्यक्तरागायाः । 

उपमाङुकारः ॥ 



३ आश्वासः] यरसिरकचम्पूकाव्यस् । ९९३ 

यः श्रीनिरीक्षितसपक्षरचिप्रपञ्चः 
कीतिसखयंवरणपुष्परयभिरामः । 

वक्षःस्थङे तव नृपापततात्प हारः 
कैटसदेश इव देवनदीप्रवाहः ॥ ४४९ ॥ 

रक्ष्मीरोचनकञ्जरोचितरूचौ विचावधूचू चक- 
छाष्यरयामगुणे मघुबतकुखच्छायापहासिद्युति । 

राजन्नीरमणिपरोदसुमगामासे प्रसूनोचय- 
स्तवन्मौावसिताम्बुदान्तरवरचन्द्रच्छविः सोमताम् ॥४९०॥ 
यः श्रीकण्टम्रहणसुभगो वीररक्ष्मीविडसः 

कीतिप्रादुर्मबनवसतिः कर्पवृक्षावतारः । 

यः श्रीरित्यादि । हे वरप, स हारस्तव वक्षःस्थले आपतताव् भागच्छतात् ¦! स 
कः। यो हारः श्रीनिरीक्षितसपक्षरुचिप्रपश्चः श्री निरीक्षितं लक्ष्पीविलोकरिते तख सपक्षः 
तिरस्कारको रचेर्दीपेः प्रपश्चो यस्य घ तथोक्तः । पुनः कथंमूतो हारः । कीर्तिख- 
यंवरणपुष्पराराभिरामः कीतिसंबन्धी योऽसौ खय॑वरणपुष्पसरः खयंवरपुष्पमाल 
तद्रदभिरामो मनोहरः । अपरं कथंभूतो दारः । कैलासदेशे हराचरपर्यते देवनदीप्रवाह 
इव । उपमाल्कारः ॥ 

ठक्ष्मीखोचनेद्यादि । हे राजन् , त्वन्मोखे तव मूर्ध प्रसूनोचयः शोभतां रा- 
जतु । कथभूते त्वन्मौलौ । रक्ष्मीलोचनकजलेचितरूचौ टठक्षम्याः संबन्धि लोचनक- 
जलं मषी तद्रदुचिता रुचियंत्र स तथा तसन् । पुनः कथंभूते । वियावेधूचूचकश्नाघ्य- 
दयामयुणे वियावधू विद्याधरी तस्याश्रूचकं स्तनाप्रं तद्वत् कऋध्यः प्ररोखनीयः स्याम- 
गुणो यत्र मोरी ख तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । मधुत्रतकुलच्छायापहासियुति 
मधुत्रतकुख्ख छया कृष्णकान्तिः ताम् अपहसति तिरस्करोतीत्येवं्ीलो मधघुत्रतकुर- 

च्छायापहासिनी दत्तिः कान्तियेख सख तथा तसिन् । पुनः कथंभूते । नीर्मणिप्ररोह- 
घुभगाभासे नीरख्मणीनां छृष्णरल्लानां म्रोदास्तद्रत् खभगो मनोहर आसो दीप्चियख 
स तथा तस्मिन् । कथंभूतः प्रसूनोचयः । असिताम्बुदान्तरचरचन्द्रच्छविः अपि- 
ताम्बुदः काल्मेधस्तख अन्तरस्मिन् चरन्. पय॑टन् योऽसौ चन्द्रः पूणिमाशशा्भसतद्र- 
च्छविः शोभा यस्य स तथोक्तः । उपमालेकारः ॥ 

यः श्रीकण्ठेलयादि । हे राजन् शषः अयं तव रन्नभूषाभिरामो हस्तः विजयताम् । 
कथभूतो इस्तः । श्रीकण्ठप्रहणडुभगः- ` "ˆ "“ “° “"“ "“" । पुनः कथेभूतः । वीरल. 
ष्मीवि्सः वीरलक्षम्याः विलासो विस्तारो यस्मिन् सर तथा । पुनः कथंभूतः । कीर्तिः 

७५ 



९९४ काव्यमाङा | 

पृथ्वीमारोद्धरणसमये शेषसंकल्पमूतिः 
सोऽयं हस्तस्तव विजयतां रलभूषाभिरामः ॥ ४९१ ॥ 

दले वा श्रीसरखल्योः प्रचेतःपारापेररे । 
तव मूषयतो भूप श्रती माणिक्यकुण्डले ॥ ४९२ ॥ 

भुजशिखरे हरिचन्दनङिखिता तव पत्रपद्धतिर्देव । 
मकरध्वजविजयोत्थितविचित्रकेतुश्चियं धत्ते ॥ ४९३ ॥ 

तव देव निरिख्देशे चन्दनरसनिमितच्छविसिख्कः । 
धत्तेष्टमीन्दमध्यस्थितयुरुदोमाश्रयां रक्ष्मीम् ॥ ४९४ ॥ 

म्रतिविम्बमपि वहन्ते यस्याः रिरसा मदीश्वराः सा स्तात् | 
मुद्रा तव देव करे ससुद्रमुद्राङ्कितक्षितीश्चख ॥ ४९९ ॥ 

प्रादुभैवनवसतिः कीर्तेः प्राुभैवनं तस्य वसतिः । पुनः कथभूतः । कल्पतरक्षावतारः 
वबाहुमिषेण कल्पवृक्षः । एुनः कथंभूतः । एरथ्वीभारोद्धरणसमये रोषसंकल्पमूर्तिः भूमि- 
भारोचचलनावसरे रेष संकल्पमूतिः द्वितीयमूर्तिः । रूपकारंकारः ॥ 

दोखे इद्यादि । हे मप, तव श्चेती कणौ कमैतापन्नौ दरे माणिक्ये कुण्डले क्रमते 
भूषयतो मण्डयतः । कथंभूते तव श्व॒ती । श्रीसरखलयोः दोटे वा द्रे वा । पुनः 
कथंभूते श्रुती । प्रचेतःपारपेशरे प्रचेतसो वरणस्य पाञ्चवत् पेराे । उपमारंकारः ॥ 

भुजशिखरे इस्यादि । तव युजशिखरे भुजांशे हरिचन्दनङिखिता पत्रपद्तिः 
परमोत्तमचन्द्नङिखिता पत्रवेलिपद्धिः । मकरध्वजविजयोत्थितविचिच्रकेतुभियं धत्ते 
मकरध्वज विजये जगद्र्ीकरणे उत्थितो विचित्रो ऽनेकवर्णो योऽसौ केतुः ध्वज- 
सख भियं शोभां धत्ते धरति । उपमालंकारः ॥ 

तव देवेल्यादि। हे देव, तव निरिक्देशचे रलाटपटकम्रदेरो तिलके लक्ष्मीं शोभां 
पतते । कथभूतसिरकः । चन्द्नरसनिर्भितच्छविः चन्दनरसेन निर्मिता छविः दीप्षिर्येन 
स तथोक्तः । कथंभूतं लक्ष्मीम् । अष्टमीन्दुमध्यस्थितयुरुशोभाश्रयाम् अष्टमीन्दु स्स 
मध्यस्थितो योऽसौ गुरः बृहस्पतिससय दोभायाः आध्यो यस्या रक्ष्याः सा तथा 
ताम् । उपमाटंकारः ॥ 

प्रतिबिम्बमिद्यादि । हे देव, तव करे सा मुद्रा साद्रवतु)सा का । यस्याः 
मुद्रायाः अङ्खटीयस् प्रतिबिम्बमपि मदीश्वरा (राजानः दिरसा वहन्ते धारयन्ति । 

` कर्थमूतख तव । ससुद्रमुदराह्वितक्षितीशस्य समुद्रसुद्रया अङ्किताः क्षितीशा येन स तथा 
तख । अतिश्चयारंकारः ॥ 



६ आश्वासः) यश्चसिलक चम्पूकाव्यम् । ५९५ 

कामस्तं रतिसंगमे, सुरपतिः खगंङ्गनानन्दने, 
मोगीन्द्रश्च भुजङ्गिकागमविधौ, रक्ष्मीप्रमोदे हरिः । 

वाग्देवीनयनोत्पलोत्सवरसप्राप्तौ सुधादीधिति- 
जातः संप्रति भूषणोचितवपुभूपालचूडामणे ॥ ४५६ ॥ 

इतश्च स्मरमहोत्वोह्ठासरसवरविखासिनीजनोचार्थमाणमङ्गरपरम्परे- 
ऽन्तःपुरे 

नवकिप्तर्यपूगीपादपस्तम्भशोभाः 
सिततरुफल्कान्ता्चोकवद्िप्रतानाः । 

मणिकुसुमदकूरोष्टोचकेतुप्रकान्ता- 
स्तव नृपवर दोलः कुवेतां कामितानि ॥ ४९७ ॥ 

कामस्त्वमिल्यादि । हे भूपार्चूडामणे सरवैभूपालनां शिरोरतर, संप्रति भूषणो- 
चितवपुस्त जातः संपन्नः । कथंभूतस्म् । रतिसंगमे कामः । पुनः कथंभूतः । खर्गङ्ग- 
नानन्दने सुरपतिः । पुनः कथंभूतः । भुजज्गिकाः कामपीडिताः ियसासामागमविधौ 
आकपंणविधाने मोगीन्धः कामदेवः । यथा भुजङ्गीनां नागकन्यानां चित्ताह्वादने 
भोगीन्दः रोषनागो भवति । पुनः कथमूतः । लक्ष्मीप्रमोदे लक्ष्म्या हृषजनने इरिः । 
पुनः कथंभूतः ! वार्देवीनयनोत्पलोत्सवरसप्राप्तौ खधादीधितिः वग्देवी तसा नय- 
नानि तान्येवोत्परानि तेषामुव्छवरसप्राप्तो आनन्द्रसम्राप्यथ सुधादीधितिशन्द्रः । 
रूपकालंकारः ॥ 

तश्च अस्मिन् प्रदेरो भन्तय्पुरे शुद्धान्ते हे यपवर, दोला: प्रङ्घास्तव भवत 
कामितानि मनोरथान् कु्बैतां पूरयन्तु । कथंभूते अन्तःपुरे । सरमहोत्सवोश्सरस- 
वराबिलासिनीजनोचचायेमाणमद्गलपरम्परे 6 
९ विरासिनीजनास्तेरच्ायमाणा पल्यमाना मङ्गखपरम्परा धनधवल- 

मङ्गलघ्नेणियेत्र तत्तश्मेक्तं तस्मिन् । कथंभूता दोला: । नवकिस्ल्यपूगीपादपस्तम्भशोभाः 

नवानि प्रदुप्राणि किसलयानि कुम्पलानि येषां पूगीपादपानां कमुकश्रक्षाणां तेषां 
स्तम्भशोभा स्थूणिक्राशोभा यासं तास्तथोक्ताः । पुनः कर्थभूताः । सिततरुफलकान्ता 
रोकवद्िप्रतानाः सिततरूणां कपृरवक्षाणां फलकानि षट्का अन्तेषु प्रान्तेषु यासाम 
रोकवह्टीनां तासां मरतानो रज्जुबन्धनं तस्य रचना यासां ताः । पुनः कथंभूताः । 
मणिकुसुमदुकूलोोचकेतुप्रकान्ताः ब्णिकुसुमे रल्ञपुष्येरुपलकषितानि यानि दुकूलामि 
पटरकूलानि तेषामुष्छोचकेतवश्चन्द्रोपकध्वजासतेः भ्रकान्ताः प्रकर्षण मनोहराः । समु- 

खयालकारः ॥ 



५९६ काव्यमाख | 

वक्रं वक्रमुपैति यत्र नयने नेत्रपरतिस्पधिनी 
वक्षः पीनपयोधराग्रकरक्त्सोह्ासरीटखान्तरम् । 

हस्तौ दससमीपदृत्तिवङ्ितो जङ्घे च जङ्खाधिते 
दोलन्दोनमङ्गनार्पितमरं तकख न प्रीतये ॥ ४९८ ॥ 

इत्यनेकावसरसूक्तविश्चारदान्मदनमकरन्दानन्दितनिखिरजनात्मनो बन्दिनः 
छृतश्रवणामृतनिषक्तीः सृक्तीनिंशमयन्मधो मकरध्वजमाराधयामास । 

कदाचित् 
खज्ञे सङज्गतमुस्थितिधंनुषि च प्राप्ता धनुःसहातै 

बाणे बाणवृपुयुने ुजमयी गात्रे तचचाक्रतिः । 
संम्रामेऽग्रजयाय चिन्तितविधौ चिन्तामणिर्भूभुजां 

या सा स्यादपराजिता तव सुहूर्जत्राय धा्ीपते ॥ ४९९ ॥ 

वक्रमिदयादि । हे राजन्, तजगत्मसिद्धं दोलान्दोलनं गरेङ्कनं कख पुरुष 
प्रीतये न भवति । अपि तु खवेखापि प्रीतये भवति । कर्थभूतं दोलन्दोलनम् । अङ्गना- 
पितभरे अद्गनाभिरर्पितो भरोऽतिशयो यञ्च तत्तथोक्तम् । तक्किम् ! यत्र दोलान्दोलने 
वक्रं सुखं वक्रमुपेति मुखेन सह मिति । यत्र नयने नेन्नप्रतिस्पर्धिनी लेचनविले- 
कनरीटे । यत्र वक्षः स्तनप्रदेशः पीनपयोधराग्रकखनात् उच्रतसनरिखरसंधटनात् 

सोह्टा्लीलाम्तरं वतेते आनन्दावस्थामध्यप्रदेशं भवति । यत्र हसतो हस्तसमीपड़त्ति- 
वलितौ वतैते हस्तयोः समीपयोः वरत्ति्वै्वनं तसां वलित प्रहणवन्तौ वतैते । यत्र 
जद प्रते जङ्कश्रिते प्रसिते मिलिते वर्त॑ते । समुचचयालंकारः ॥ 

कदाचित् कस्मिश्चिदवसरे कोदण्डविद्यां धनुर्वेदं उपासांचक्रे सेवितवानहं अभ्या. 
सांचकार । किं कृतवा पृतैम् । महानवमीं निर्वलें निष्पाद्च । कथेभूतां महानवमीम्। इय- 
मुना प्रकारेण विजयजैत्रायुधमागधावबोधितल्क्ष्मीं विजयजेत्रायुधो नाम॒ मागधो 
भटः तेन अवबोधिता ज्ञापिता लक्ष्मीः शोभा यस्याः महानवम्याः सा तथा ताम् । 
इतीति किम्--खङ्खे इत्यादि । हे घात्रीपते, सा अपराजिता नाम देवी तवर सुहुजैत्राय 
जयनाय स्यात् भवेत् । सा का । या अपराजिता भूयुजां खत्गे खद्तनुस्थितिः सद्ग 

तनोः स्थितियंखाः सा तथोक्ता । खद्गरूपेण तिष्टतीदर्थः । या अपराजिता च अन्यत् 
भूयजां धयुषि घनुःसंहति प्राप्ता धनुराकारं गता । या वाणे वाणवपुः शरशरीरा 
वतेते । या भूमुजां मुजमयी । दोदेण्डरूपेण तिषटतीलयर्थः । या मूमुजां गात्रे तनुत्रा- 
तिः कवचाकारेण तिष्टेति । या संग्रामे अग्रजयाय उन्तमजयनिमित्तं वर्वते । कथं. 
भूता । चिन्तितविधो वाञ्छितग्रदाने चिन्तामगिर्व्तेते । दीपकसमुचयालंकारः ४ 



३ आश्वासः] यश्ञसिरकचन्पूकाव्यम् । ९९७ 

ताराः कुन्तलमोक्तिकानि परुषपाखेयरदमी दशौ 
वासः सगंसरिदिो मुजकताः काञ्ची पयोराहयः । 

देहो देवगिरि फणीन्द्रमणयो जाताः पदाठंकृति- 
यस्याः साद्धुतशक्तिरस्तु मवतो मूले चिरायाम्बिका ॥ ४६०॥ 
सव्गभमेण्टितिकण्डपयोजपीर- 

[२ [स 

वैकुण्टपाठजटरस्तवनोचिताङ्खिः । 
या चावनीचरमरुचरखेचरार्च्या 

सा वः श्रियं प्रतनुतादपराजितेयम् ॥ ४६१ ॥ 
दति विजयजेजायुधमागधाववोधितरक्षमीं महानवमीं निवल । 

तथा-- 
दंसावलीद्विगुणकेवुसितांशकश्रीः 

प्मावतंसरमणीरमणीयसारः । 

तारा इद्यादि। हे धा्रीपते, सा अम्बिका आम्ना देवी। कूष्माण्डिनीति यावत् । 
मवतः चिराय भूद्ये अस्तु । कथंमूताम्बिका । अद्ध तशक्तिः अद्ुता विस्यकारिणी शक्तिः 
सामर्थ्यं यसाः स्रा तथा । सा का । यस्याः अम्बिकायाः ताराः कुन्तलमौक्तिकानि वर्तन्ते । 
यस्याः परुषभ्राटेयररमी सृ्यीचन््रमयौ दशौ दरे लोचने वर्त॑ते । यसाः खगैसरिद्रासो 
वर्तेते । यसाः दिशो दरा ककुभो मुजल्ताः सन्ति । यसाः पयोराशयः काच्ची 
केटिमेखलय वर्तन्ते । यस्याः देहः देवगिरिः मेर्वर्तते । यसाः फएणीन्द्रमणयः शेषरि- 
रोरन्नानि पदार्करतिश्वरणामरणं जाताः । रूपकातिश्चयसमुच्याल्कारः ॥ 

स्वर्गभेद्यादि । हे राजन्, सा इथं अपराजिता वो युष्माकं भियं प्रतचुतात् 
विस्तारयतु । सा का। या खर्भभमेण्डितिकण्ठपयोजपीव्वैकुष्ठपाठजटठरस्तवनोचि- 
ताद्भिः खर्गेभभेण्ठथ देवेन्द्रः, रितिकण्डश्च श्रीमहादेवः, पयो = पीठ ब्रह्मा, वैङुण्डश्च 
भ्रीनारायणः, तेषां पठ पाठ्नसख जठरे मध्ये यत् सवनं तसित्रचितौ योग्यौ अङ्गी 
पादौ यस्याः सा तथा । पुनयौ कथंभूता । चान्यत् अवनीचरमरुचरखे - राच्या अवनीचरा 

मिगोचराः, मरुचरा देवाः, खेचरा विद्याधराः, तेषां अच्यौ पूजनीया । अतिद्चय- 
„ समुच्चयाटेकारः ॥ 

पुनश्च कि कृत्वा पूत कोदण्डमियासुपासाचकरे। तथा तेनैव महानवमीपरकारेण दीपो- 
त्वभि दीपोत्सवपर्वलकष्मी असुमुखभुक्त्वा च । कथमूतां दीपोत्सवश्रियम् । इयसुना 

प्रकारेण सूनासूक्तेन वाग्जीवनविरेषेण सूचितो ज्ञापितोऽवसरः प्रस्तावो यस्याः सा ताम् । 

रतीति करमू-हंसराबरीदयादि । हे मदीय, दीपोत्सवस्व मुदं तनोतु । कथंभूतो 



१९.८ काव्यमाख । 

प्रासादस्ारितधाबयुतिदीक्तदिक्षो 
दीपोत्सवक्तव तनोतुसुर्द महीर ॥ ४६२ ॥ 

यूतोन्मादितकामिनीनितवृतप्राणेचचादरूककरः 
ऋीडद्वारविखासिनीजनमवनद्भूषाविकस्पोद्टः । 

आतोदध्वनिमङ्खरारवमरव्याजुम्मितारामुखः 
प्रीति पूणमनोरथख भवतः पृष्याखदीपोत्सवः ॥ ४६६ ॥ 

(५ 

आमान््खवेचिखराग्रविरङ्पलि- 
दीपावलीचुतिधृतः पुरसौधबन्धाः । 

प्रत्यद्घसंगतमहौषधिदीप्तददा- 
स्त्वां सेवितुं कुख्नगा इव दत्तयात्राः ॥ ४६४ ॥ 

दीपोत्छवः । ईैसावटीद्विगुणकेतुधितां्धकश्नीः दंसानां या आवलिस्तया द्विगुणानि यानि 

केतूनां सिरताडकानि तेषां श्रीय॑स्मिन् स तथोक्तः । पुनः कथंभुतः । पद्मावतंसरमणीर- 
मणीयसारः पद्यानि अवतंसानि यासां रमणीनां ताः पद्यावतंसाः ताश्च ता रमण्यस्ताभी 
रमणीयः सारो द्रव्यं यस्मिन् ख तथोक्तः । पुनः कथंभूतः । प्राखादसारितद्षादुतिदी- 
दिकः प्रासादेषु तमङ्ग सारिता पिता या छुधा चू्णै तस्या बुतिस्तया दीप्ता 
दीप्चिमलयो दिशो यसिन् स तथोक्तः । नदीर्दन्तात् रोषाद्रा बहुव्रीहौ कः । जातिः ॥ 

व्रृतोन्मादितेलयादि । हे मदीश, स प्रदीपोत्सवो मवतः ्रीतिं पुष्यात् । कथं- 
भूतस्य भवतः । पू्णमनोरथसख । कथंभूतः । प्रदीपोत्सवः बृतोन्मादितकामिनीजितधृ- 
तप्राणिशचाटूक्तटः यृतोन्मादिताः मानोन्नतिं प्राप्तायाः कामिन्यसतामिः पूवं जिताः 
पश्वाद्ताः वच्रहस्तादौ गृहीता ये प्रणिश्चा निजनिजपतयसतेषां चाटुभिः मिथ्यास्ुतिमिः 
उत्केट उत्कपं प्राप्तः स तथा । पुनः कथेमूतः । कीडद्रारविलासिनीजनमवद्भूषाविक- 
ल्पोद्धटः कीडन्तो ये वारविलातिनीजनास्तेषु भवन्तः संजायमानाः ये भूषाविकल्पाः 
गृङ्गारविशेषासतेः उद्धर उन्मत्तः । पुनः कर्थभूतः । आतोयध्वनिमङ्गलारवमरव्याञ्च- 
म्मिताशासुखः जातोदौ नाम ये ध्वनयस्तेषां मङ्गलरवा्ञेषां भरः समूदुस्तेन व्याज्ञ- 
म्भितानि व्याप्तानि आशद्खीयुखानि यत्र सा तथा । दाखरसप्रधानो जालयल्कारः ॥ 

आभान्तील्यादि क्चिदे राजन् , पुरसोधवन्धाः नगरसंबन्धिनो राजसदनसमृहाः 
आमान्ति । कथंभूताह्ुरसोधवन्धाः । अख्वेशिखराग्रविटङ्कपालिदीपावचिदुततिधृतः 

अखवौणि उन्नतानि व्हौणि येषां तानि र तानि अग्रवि्ङ्मानि वरण्डकास्ेषां 
पालि भित्तिभागेषु या हवस्य स्तासां युति धरन्तीति ते तथोक्ताः । पुनः कथं 
भूताः । त्वां भवन्तं से | विसित दतयाता ऊतविदाराः कुर्नगा इव । कथंभूताः 



३ आश्वासः] यरसिरकृचम्पूकाव्यम् । ५९.९, 

इति सूनासुक्तसूचितावसरां दीपोत्सवश्चियं चानुभूय । 
यावन्ति मुवि शखाणि तेषां श्रेष्ठतरं धनुः । 
धनुषां गोचरे तानि न तेषां गोचरो धनुः ॥ ४६९ ॥ 

इृत्यायुधसिद्धान्तमध्यासादितसिंहनादाद्धसुवेदादुपश्चलय समाधितराराम्या- 
सभूमिः 

वूमेः पातारमूं श्रयति फणिपतिः पिण्डते न्यन्चद्ङ्कः 
खवैन्दयुवींधरन्धाण्यपि दधति ककुम्तिन्धुराः साध्वसानि । 

गाधन्तेऽम्मोधयोऽपि क्षितितरुविरसद्रीचयसे महीश्च 
ज्यारोपासङ्गसीदद्धनुरटनिमरभ्रखभूगोकाडठे ॥ ४६६ ॥ 

कुलनगाः | ्र्यङ्गसंगतमहौषधिदीप्तदेहाः प्रलङ्गेषु मतिरारीरेषु संगता मिखिता या महौष- 
ध्यो ज्योतिष्मद्यादिवछ्यसाभिदीप्ता दीप्चिमन्तो देहा येषां ते तथोक्ताः । उप्परक्षालंकारः ॥ 

पुनः कथंभूतः सन् कोदण्डवियायुपाांचक्रे । चमाधितरराभ्यासभूमिः समाधिता 
राराभ्याससय खरुदिकाया भूमिः स्थानं येन मया सोऽहं तथोक्तः । किं कृत्वा पूर्वम् । 
इल्यमुना प्रकारेण ञआयुघसिद्धान्तमध्यासादितर्धिहनादात् आयुधसिद्धान्तख शख- 
विद्यायाः मध्ये आसादितः प्राप्तः सिंहनादो गजना येन स तथोक्तसस्मात् नामकात् 
ईैदग्विधात् घुर्वेदात् धलुरवेदोपाध्यायात् उपश्रु समीपे आक्यं । इतीति किम्- 
यावन्तीलयादि । यावन्ति यावत्परिमाणानि भुवि भुवने शाघ्राणि वर्षन्ते वेषां राच्राणां 
्रेष्ठतरमतिरायेन ध्यं धनुवैत॑ते । धनुषां गोचरे गम्यतायां तानि शचाणि वतन्ते 
तेषां शघ्राणां गोचरविषये न धुर्वतैते । जादयलंकारः ॥ 

पुनः कं कुर्वन् कोदण्डविदयामुपासांचके । इयमुना प्रकारेण मार्गेणमहृख एतन्नाम- 
कख वाग्जीविनो मस्य वृत्तानि खण्वन् आकणैयन् । इतीति किम्-करूम इत्यादि । 
हे महीश, ते तव ज्यारोपासङ्गपीदद्रतुरटनिभरभ्रसयमूगोखकारे ज्यायाः प्रदयश्चाया 
आरोपश्वढायकं तस्याः सङ्गः संगतिस्तेन सीदन्ती विश्चीयेमाणा या धनुषश्वापस 

अटनिरमरभागस्तस्या , भरेण भारेण अतिशयेन भ्रस्य अधःपाती योऽसो भूगोलः 
भूमण्डलं तख काल्येऽवसरः घ तस्मिन् । कूमैः कूर्मेराजः पातालख पृथिव्या आधारं 
मूं श्रयति गच्छति । फणिपतिः कूरमेराजोपरिस्थितः शेषनागः पिण्डते संकुचति । 
कथंभूतः फणिपतिः । न्यश्चदङ्गः नीचेभेवत्फणामण्डलसहसखः । उर्वीधरन्प्राण्यपि पर्वत. 
खिद्राण्यपि ख्वन्ति हखीभवन्ति । कुकुप्सिन्धुराः सध्वसानि भयानि दधति धरन्ति | 

अम्भोधयोऽपि गाघन्ते । खोडनं कुर्व॑न्तीलर्थः । कथंभूता अम्मोधयः । क्षितितर्बि- 

रसद्रीचयः क्षितितले विरसन्यः शतखण्डी वन्यो वीचयः केन्र; येषां ते 
तथोग्काः । अतिशयालंकारः ॥ 



६०० काव्यमार | 

आनन्ददन्दुमिरिि तरिददाल्यानां 
देवद्रुहां हृदयनिदंरदामिषोषः । 

दूतः समाहयविधो धरणीश्वराणां 
चापस्य ते ध्वनिरयं जयताददारः ॥ ६७ ॥ 

वामे करे किमु धनुः किसु दक्षिणे वा 
बाणावलीं सृजति कोऽत्र करोऽथ वेताम् । 

इस्थं क्रियाश्रममवेक्ष्य तवाद्धुताथे 
रास्षप्रपञ्चसुरूटी खट कः करोतु ॥ ४६८ ॥ 

म्वीरारव्यान्तरख्ममूर्तिः ररावटी देव सवस्प्युक्ता । 
चापेन योग्या जगतीं प्रमातुं प्रसारितं सू्रमिवावमाति ॥ ४१९ 
लक्ष्यं दृष्टिपथव्यतीतविषयं पुङ्खा न॒पृङ्ककमा- 

दवित्वासखात्परतः प्रसपति गुणस्यूतेव बाणावडी । 

आनन्द दुन्दुभिरिद्यादि । दे राजन्, अयं ते चापस्य ध्वनिजंयतात् । कथं- 
भूतो ध्वनिः । उदारोऽल्यत्नतः । पुनः कथंभूतः । भरिदश्ाख्यानां खगोंणामानन्ददुन्दु- 

भिरिव दषैपट इव । पुनः क्थ॑मूतः । देवद्वहां अषुराणां हृदयनिदंलनाभिघोषः हृदयानां 
निदलने भङ्गे अभिधोषः राब्दो यस्य । अथवा हृदयभङ्गशब्द् इव । पुनः कथंमूतः । 

ध्रणीश्वराणां समाहवयविधो आह्वानविधाने दूतो वचोहरः । सूपकोपमारुकारः ॥ 

वामे करे इत्यादि । हे राजन् , इत्यममुना प्रकारेण तव अद्भुताय आश्र्यैकारकं 
क्रियाश्रमै बाणाभ्यासं अवेक्ष्य दष्ट शच्रप्रप्खुरुलीं आयुधविस्ताराभ्यासं खट 
निश्चयेन कः पुमान् करोतु विदधातु । न कशिक्तरोचिदयर्थः । इत्थं कथमिति चेत्-- 
उ इति संबाधने । धनुः चापं वामेकरे सव्यहस्ते किं वर्तते । वा दक्षिटे करे अपस- 
व्यहस्ते किमु वतेते । अथवा एतां बाणावरीं अत्र खुरुल्यां कः कूरः को दस्त: जति 
करोति । तव इस्तलघवेन न कथिद्रेत्ति । आक्षेपाठंकारः ॥ 

छ, 
प 

मोर्वीत्यादि । हे देव, मवत्परयुक्ता रारावली अवभाति शोभते । कथेमूता अव- 
भाति। जगतीं प्रमातुं मापितुं प्रसारितं सूत्रमिव । कथंभूता चरावली । मौर्वीररव्या- 
न्तरलक्षमूतिः मौर्वी च ज्या, शरव्यं च वेध्यम्, तयोरन्तरे लमा मूर्तिः यस्याः सा 
तथोक्ता । पुनः कथंभूता । चापेन योग्या अभ्यस्ना । उपमार्कारः ॥ 

रशष्यमिलयादि । हे राजन्, भवतस्तव एवममुना प्रकारेण चापविजुम्भितानि धनु 
श्े्टितानि वर्तन्ते । कसिन् । सद्रण्ययोग्याविधो द्धिरविदरद्धिः गण्यो मणनीयो योऽसौ 



६ आश्वासः यशस्तिरक चम्पूकाव्यम् | ६०१ 

एवं चापविजम्भितानि भवतः सद्रण्ययोग्याविधौ 
धानुध्ेगुणं विसुञ्चति शु्ुषन्वी न बाणं पुनः | ४७० | 

कोदण्डाञ्चनचातुरीं रचयतः परक्प्ष्ठपक्षद्रय- 
प्ोध्वाधोविषयेषु ते निरवधीन्दष्टा शरांहक्ष्यगान् । 

इत्यं नाथ वदन्ति देववनिताः क्षोणीश्वरोऽयं हे 
किं प्रत्यङ्गविनिर्मितेक्षणमुजः किं वेन्द्रजारक्रियः ॥ ४७१ ॥ 

तवं कणेः कुप भवसि वहिरिपुस्त्वं पुनः साधु शर्ध 
गाण्डीवेऽग्रस्लमिन्द्रः क्षितिरमण हरस्त्वं पिनाके च साक्षात् । 

योग्याविधिरभ्यास् आसमन्तात् विधानं सदरण्ययोग्याबिधिसतसिन् धनुवैदिभिः प्ररंघ- 
नीये अभ्यास॒विधाने खति । धन्वी धनुर्धरे सुहुवारेवारं घानुधर्यगुणं विमुव्रति परिह- 
रति 1 न पुनन च वाणं विमु्रति । एवं कथमिति चेत् -- रक्ष्यं वेध्यं तावत् टिपथ- 
व्यतीतविषययं वतंते लेचनयोरगोचरं वतैते ¦ बाणावटी लक्षयं भित्वा जसरात् लक्ष्यात् 
परतः प्रसर्पति दूरतो गच्छति । कस्मात् । पुङ्खानुपुङ्ककमात् वाणानां पुङ्खान् अनुङृ 
(£) ऋमात् । कथंभूता वाणावरी । गुणस्यूतेव द्रवक श्रोतेव । उपमाटंकारः ॥ 

कोद्ण्डेत्यादि । हे नाथ राजन्, ते तव निरवधीन् वद्रन् शरान् लक्ष्यान् वेध्य- 
प्राप्तान् दृषट्र देववनिताः अन्तरिक्ष्िता देवाद्गना इत्यमन्युना प्रकारेण वदन्ति जल्पम्ति। 
इत्थं कथमिति चेत्-हे दठे ह सखि, स्यं क्षोणीश्वरो यञ्लोधरः कि प्रयङ्गविनिर्भिते- 
क्षणमुजो वतेते ईक्षणे च भुजौ च दक्षणथुजाः प्रयङ्गमद्गमङ्गं प्रति प्रलङ्गं निमिता 
खषा ईक्षणयुजा यख स तथोक्तः । वाथा फं इन्द्रजालक्रियो बर्हते इन्द्रजाख्य 
करिया यख घ तथा । तेन किं कुर्वतः । पराक् मुखस्याभरे प्ष्ठमागे पक्ष्ये च वानद. 
क्षिणमागयोः ग्रोध्वै चान्तरिक्षे अधश्च पाता तेषां विषयाः । सर्वा दिश इलर्थः । तेषु 
प्राकपरष्ठपक्षद्रप्रोष्वधो विषयेषु छोदण्डाद्रनचातुरीं कोदण्डस्य धनुषः अज्रनमाक्णं 
तस्य चातुरी वैलक्ष्यं तां धनुराकरषैणचतुरत्वं रचयतो विदधतः । संशयाक्कारः ॥ 

त्वे चछ इत्यादि । दे कितिरमण, त्वं भवान् काल्परषठे कर्णधलुषि साक्षात् 
परयक्षः कर्णः अभ्कतन्तेयो भवि । है क्षितिरमण, साङ्ग विष्णुचापे त्वं पुनः बलिरिपुः 
नारायणो भवसि । हे क्लितिरमण, गाण्डीवे तवं अभ्र इन्द्रोऽंनो भवसि । हे क्षिति- 

रमण, पिनाके च रद्रधनुषि सं सक्षात् प्रखक्षः हरः श्रीप्रहादेवो भवसि । एवंदिवस 
तव ॒याद्गेयद्रोणरामायुननल्नहुषक्ष्ाहखाम्ये सति गाङ्गयश्च भीष्मः, द्रोणश्च, रामः 
पर्युरामः सीतापति, अज्जैनश्च, नरश्च दमयन्तीपतिः, नहुषश्च राघवनृपविश्येषः, ते 

हमापा राजानस्तेपां साम्यं साददयं तस्िन्. । किं श्ाषनीयं प्रक्सा वतेते ! अपितुन 
७६ 
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वालाखप्रायचाणञ्चनचुरविषेस्तसय किं छाधनीयं 
गाङ्केयद्रोणरामायुंननटनहुषकष्मापसाम्ये तव स्यात् ॥ ४७२ ॥ 

इति मागेणपट्स्य वाग्जीविनो वृत्तानि श्रण्वन्कोदण्डविवासुपासां चके ॥ 
कदाचित्सध्योपासनोत्घुकवेखानसमनसि प्रतिदिवानेदसि 

अन्योन्यविषयमावं परयत यतेऽ शशिनि तपने च । 
अरूणमणिक्रुण्डर्धरियमम्बरणक्ष्मी विमर्तोव ! ४५७३ ॥ 

अपि चाखण्डरश्ुण्डाल्गण्डमण्डलीसण्डनमदमटिनरचि, चिचिर- 

करकुरङ्क्षणच्छाये, जाहवीजलनम्बाछमञ्जरीजाक्जयिनि, पुरंदरपरपुरप्री- 

पयोधरामोगसंगतमृगमदपत्रभङ्गघुमगे, रकिपुरषकामिनीकु चनचूचकपरल- 

श्रघ्यमेतत् । कथंभूतसय तव । बालाच्प्रायचापाश्नचतुरविधेः बालानां रि्नां अल्ल 
धनुस्तत्प्रायाणि तत्सद्छानि यानि चापानि तेषामच्चनमाकषैणे तदत् चतुरो विचक्षणो 
विधिविधानं यस स तथा तख । रूपकोपमाक्षपाटकारः ॥ 

कद्ाचित्कर्सिधिदवसरे कविकुरङ्गकण्ठीरवनामा सहाध्यायी सहपठितवान् माण्ड- 
छिको भिच् प्रविर्य प्रवेशे कृत्वा समीपमागदय इमानि प्र्यक्षीभूतानि चन्द्रोदयवर्ण- 
नानि शशाज्ञेदयवर्णनकराणि वृत्तानि शोकानि अधिजगे अपञत् पपाठ । कसिन् 
प्रस्ता अधिजगे । प्रतिदिवानेहसि ग्रतिदिवघ्सतसख अनेहसि कटे सति । सायंकाले 
इयर्थः । क्थभूते प्रतिदिवानेहसि । संध्याया उपासने संध्यावन्दनं तच्च उ्पुकानि 
उत्तासनि अपरकार्येपरच्छुखानि वैखानसानां तपखिनां मनांसि चित्तानि यस्मिन् स 
तथा तसन् । पुनः कस्िन् सति अधिजगे । तमसि अन्धकारे विजुःममाणे प्रसरति। 
कथंमूते तमसि । अत्योन्येति । अय इदानीं पद्यत अवलोकयत। शिनि चन्द्रे तपने 
च भास्करे अन्योन्यविषयभावं परस्परगम्यतवं याते प्राप्ते सति अम्बरलक्ष्मीः सरुणम्- 

गिकुण्डलश्चिय रक्तमाणिक्यतारङ्कखोसां विमतीवं धरतीव वतते । उपसागकारः ॥ 

अपि च तथा च। कथंभूते तमसि । आखण्डल्ुण्डालगण्डमण्डरलीमण्डनमदमलिन- 

रुचि आखण्डठ इन्द्रस्य रुण्डाल्रे हस्ती तस्य गण्डमण्डली कपोलयली तस्याः मण्डनं 

रोभाक्यो योऽसौ मदस्तद्रत् सलिना टृष्णवणौ रक् दीपै तमसस्तत्तथोक्तं 
तस्िन् । पुनः कथंभूते तमसि । रििरकरकुरकक्षणच्छाये डिदिरकरश्वन्द्रसख 

कुरदगस्तस् इक्षणयोनेयनयोरिव छाया कान्ति्य॑स तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंमूते 
तमसि । जाहवीजलजम्बालमज्ञरीजाल्जयिनि जा्रवीजर्खय यजम्बारं दैवटं तस 
मज्जयां वद््यसतासां जानि जयतीस्येवंशीरं तत्तथा तसिन् । पुनः कृथंमूते तमसि । 
पुरदरपुरपुरध्रीपयोधराभोगसेगतय्रगमदपत्रभङ्गस्भगे पुरंद्रख यत्ुर् तख संबन्धिन्यो 
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दयामसंपदि; प्र्ङ्गमम्बरतलादिकषररिपांडप्रमाथपांयुरे, दिग्देवतानिके- 
तननीरोपकरशप्रकाङमासिनि) दिङ्कन्यकाङकवष्टरीविरासप्रसरेः,. दि- 
कपार्पुरप्रापादप्रचरक्िनीकुखकरापकेखिकठे, दिगन्तरकान्तारमधुक- 
रीनिकरद्यामङे, प्रल्यन्तरारमाशावर्यतटिनितरतमारुदट्बयोतकान्ते, 

(कि) ज 

शिखरान्तरचरच्छबरसीमन्तिनीचिकुरचयरोचिषि, निकुञ्चकुञ्चरकायका- 
न्तिके, गिरीरगरुगरलकस्माषलिषि, सानसारसारङ्खाज्गनापाङ्गषृष्णे, 

याः पुरप्रयोऽमराङ्गनास्तासां पयोधराभोगास्तेषु संगतः संल्ो योऽसौ मरगमदस्तसय 
पत्रभङ्ग पत्रवश््यस्तद्रत् खभगं तत्तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते तमसि । किंपुरुषकामि- 
नीङुचचूचकपरख्रयामसंपदि किंपुरुषा अश्वमुखा देवास्तेषां कामिन्यस्तासां कुचन्ूच- 
कामि तेषां पटल्वत् रवामा संपत् शोभा यख तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंभूते । 
ग्र्ङ्गमम्बरतलहिकिररिपा्चप्रमाथपासटे म्रयङ्गं प्र्यवयवं अम्बरतखात् अकारा 
मण्डलात् दिक्करटिनां योऽस पांदयप्रमाथः रजस्ताडनं तद्वत् पां रजोबहुरं तस्मिन् । 
पुनः केथभूते । दिग्देवतानिकेतननीलोपलकलराप्रकाशमासिनि दिण्देवतानां दिङ्न्य- 
कानां निकेतनानि मन्दिराणि तेषु ये नीलोपल्कल्शा इन्द्रनीलमाणिक्यकुम्भास्तेषां 
म्रकाशास्तद्रत् भासते इत्येवंशीलं तत्तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । दिक्न्यकालकव- 
छटरीविलसप्रप्रे दिकन्यकानां अलकवरयस्तासां विलखखवत् प्रसरवत् भ्रसये यख 
तत्तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । दिक्पाल्पुरप्रासादम्रचलाकिनीकुलकलपकेटिकरे 
दिक्पाल्पुराणां ये प्रासादा गरृहास्तेषां प्रचलखकिनीङलानि मयूरीसमृहाः तेषां कलाप- 
केटीन पक्षक्रीडानां कला शोभा विद्ते यख तत्तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते । दि. 
गन्तरकान्तारमधुकरीनिकरद्यामटे दिगन्तरेषु यानि कान्ताराणि तेषां मधुरूयै- 
स्तासां निकरास्तद्त् दयामरे तस्मिन् । पुनः कथंमूते । प्र्न्तराल्माशावल्यतटि- 
नीतटतमार्दच्योतकान्ते प्रयन्तरारे म्रयाकाशमाश्चावटयात् यास्तरिन्यो नद्य 

सासां तरेषु भे तमालास्तेषां दलानि तेषां बोतवत् प्रकादावत् कान्तं मनोहरं त- 
स्मिन् । पुनः कथभूते । शिखरान्तर्वरच्छवरसीमन्तिनी चिङकुरचययोचिषि शिख- 

रान्तरेषु्पुवेतेषु चरन्यो याः चबरसीमन्तिन्योऽरण्यधीवरवध्वस्तासां चिङुरा- 

स्तेषां चयसतद्रत् रोचिः शोभा यख तत्तथोक्तं तस्मिन् । पुनः कथंभूते । निकुज्ञकु- 
ञ्रक्ायकान्तिकाटे निकुञ्ञा कतादिपिदहितोददस्तेषां कुञ्जरास्तेषां कायक्रान्तिस्तद्रत् 
कालं ष्णं तस्मिन् । पुनः कथंभूते । गिरीश गलगरल्कल्माषत्विषि गिरीशः श्रीमहादे- 
वस्तस्य गलः कण्ठसन्र यद्ररलं च्छं तद्वत् कट्माषा कृष्णा विद् दीप्षिय॑ख तत्तथा 
तस्मिन् । पुनः कथंभूते । सानुसारसारङगाङ्गनापङ्गकृष्णे साद॒सारास्तटगताः ये सारङ्ग 

स्तेषां अङ्गना प्ग्यसतासां अपाङ्ग नेचरप्रान्तास्तद्रत् छप्णं काख्व तसिन् } पुनः कथ- 
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प्रतिपरदेसमचरचक्रवालादभिसासर्किाविनम्पणान्धपटप्रतानतरके, धराध- 

रिणीधम्मिह्धामधाविजि, महीमदिकामोटिमेचकमणिमद्येमान्य, पाथिव- 

पतिपस्तयप्रान्तप्रचारिचीनांड्ुकष्व जाडम्बरविडसम्बिनि, सरेष्कोदण्डपरा- 

रापेरारे, प्रतिप्रतीकमिराचक्रह्िजद्विजिहाश्रमदयमधूमो द्रमस्पथिनि, विर 

टवेगागतभुजङ्धीश्वासानिल्मरीयसे, भोगिनगरोपवनपटवोह्ासरीटापहा- 

सिनि, ठेलिहानानिखछवण्टजिहाजिह्काटुष्ये, कालियाहिपमाप्रमावपा- 

भूते । प्रतिप्रदरमचलचक्रवारादसिसारिकाविजम्भणान्धपटप्रतानतरट प्रतिग्रदेे 
स्थाने स्थाने अचटचक्रवासत् मानुणोत्तरपर्वतमध्यात् या अभिसारिकाः कान्ताधिन्यः 

चखियः । "कान्ताथिनी तुया याति संकेतं खामिसारिकाः इलभिधानात् । परपुरुष- 
रुम्पयाः ल्चियस्तासां विजम्भणे प्रसरे योऽसौ अन्धपटः कृष्णवघ्रं तद्य प्रतानो विस्ा- 
रसद्रतररं चपलं तस्सिन् । पुनः कथंभूतं । धराधरिणीधम्मिह्यामधाविनि धरा पुधिवी 

सेव अधरिणी अधरो विदयते यस्याः सा अधरिणी स्री ठस्या धम्मिष्टः संयताः कचा- 
स्तस्य धाम प्रमा तद्रत् धावतीव्येव॑शशीले तस्मिन् । पुनः कथंमूते । महीमहिरसै- 
लिमेचकमणिमद्येमान्ये महीमहिलयाः एृपिवीचचियो मोटि मेचकमणिः कृष्ण- 
रलं तख महस्तेजस्तद्न्मान्यं तथा तस्मिन् । एनः कथंभूते । पार्थिवपतिपस्त्यप्रान्तप्र- 
चारिवीनांद्धुकध्वजाडम्बरविडम्विनि वार्थिवानां पतिशक्रवर्तीं तस पस्त्यप्रान्तप्रचारी 

चीनांद्कध्वजस्तसयाडम्बरसं विडम्बय तीत्येवंशीरं तस्मिन् । पुनः कथंमूते । स्मरे 
छठ कोदण्डपलासोपरे क 1 
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शि 

पुनः कथंभूते । प्रतिभ्रतीकपिलाचक्रद्धिजद्विजिदहाधरमदोमधृमोद्गमस्पधिनि प्रतिग्रतीकं 

अवयवे प्रति इटाचक्रात् प्रध्वीमण्डलात् द्विज से दरिनदन्तद्यक्कणृहे योऽसा 
दोमधूमस्तसोद्रमः मरादुमावस्तं स्पयतं दत्येवंक्शीलं तत्तथा तस्िन् । पुक्छ कथंभूतं) 
विरदवेगागतमुजद्गीश्वासानिलमटामस विरद यिप्रयम्भस्तख वेग.उत्युक्रेलं तमागता 
गराप्ता या भुजङ्गी नागकन्या तसयाः श्वासानिलस्तद्रन्म्टीमसं तस्मिन् । पुनः कथंभूते | 
मो गिनगरोपवनपटवोछसठी लपदासिनि भोगिनां नागदवानां यन्नगरं तङीपवनानि 
आक्रोडवनानि तस्य यानि प्रह्वानि प्रवासनि तषां उद्यस टी अपदृसनन्तीस्येवंरीलं 
तस्मिन् । पनः कर्थभूते । लेटिदहानानिटाय्टेटजिह जिद्यकाटभ्ये ठेटिदाना नागा- 

स्तेषां अनिलावछ्हा मरदाखादिनी या जिह तद्भनिद्यं गुरुतरं काप्यं यस्मिन् । 
पुनः कथंभूते । काठियाहिप्रभाप्रम्नवपारवस्फुटि कालियाहिः नारायणनाम तस 
्रभास्तखाः प्रभावपाटवं मादृप्स्यपटुत्वं स्फोटयति तिरस्करो तीव्येवंशीटं तस्मिन् । 
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रटवस्फुटि,) प्रल्वयवं पाताटमूकाच तापिच्छगुच्छोत्तंस दृवान्तरिक्ष- 

रक्ष्याः, सहिकेयसंचर इव नक्ष्चु्ल, नीरिकोपदेह इव चिदिवदी- 
धिकायाः, कृजण्दरवोपद्रव इव नमश्वरविमानानाम्, कवचोपचय इव भू- 

मृत्करकख, जरुधरजदनिकागम इव कन्दरपरिसराणाम्, इन्द्रनीटनिचो- 

रक् दव मुवनवटमीमण्डरुसय, महामोहरसप्रसपं इव कौटककुरीरकाणास्, 
परिषरपूर् इव ककुबाभोगख, काटिन्दीतरङ्संगम इव विश्धमरामागानाम्, 

रेरिदाणनिवहविहार इव वनखलरीदेसस्य, शबरसेन्यसंगम इव काननविषया- 
णाम्, अयुरसमाजरसंपकं इव धराधरन्धस्थानस्य, कुवल्याकर इव निभ्राव- 
नीतरानाम्, चञ्चरीकपरिचय इव प्रफुदहितारामसय, कृष्णकलपपरियह् इव 
जलरनिधीनाम्, काचकपाटपुटोपगम इव च सकृर्टोकविलोकनव्यापारसख, 

ग्रत्यवयवे प्रतिग्रतीकं पातालपूलात् तलत्(४) । चक्षार उक्तसमुच्यार्थः । अन्तरिक्ष 
रश्म्या गगनश्रियस्तापिच्छगुरञ्छोत्तसे इव॒ कालस्कन्धटरक्षयुटञ्छ्सय कर्णपूरे इव । 
पुनः कथंभूते । नक्षवरक्ेत्रख आकाशश्च सेहिकेयसंचर इव राहुसेनव्याधाविव । पुनः 
कथंभूते । नीलिकोपदेद इव चिदिवदीर्धिंकाया जम्बालेपचये इव । पुनः कथंभूते । 
नभश्वरविमानानां कजलद्रवोपद्रवे इवे सषीरसविचेपने इव । पुनः कथंभूते । भूथ- 
त्कटकस्य पर्व॑तकटिन्याः कवचोपचय इव चाणवारघ्रद्धिरिव । पुनः कथंभूते । कन्द्- 

रपरिसराणां गुहपथन्तानां जख्धरजवनिकागमे तिरस्करिणीसमागमे इव । उक्त 

च--“प्रतिसारे जवनिका सखात्तिरस्करिणी चसा ¦ काण्डपटा प्यविका परिकरः 
पयद्षा च। ` ` `` ईत्यनेका्थान्तरम् । पुनः कथमूते । भुवनवलभीमण्डलसख जगत्पट- 
साधारवंगपञ्जरसय इन्द्रनीलनिचोलके इव कृष्णमाणिक्यगप्रच्छदपटे इव । पुनः कथ- 
भूते । कीटककुटीरकाणां दरिद्रगृदाणां महामोदम्रसपं इव अज्ञातरसविजृम्भणे इव । 

पुनः कथंभूते । ककुबाभोगद्य दिग्मण्डलस्य परिषत्पूर इव कदमपवाहे इव । पुनः 
कथंभूते । चिन्वंमराभागानां ए्रथिवीदेवदेल्ानां कालिन्दीतरद्गसंगमे इव" * "ˆ **“ 
० । .पुनः कथंभूते । वनस्थठीदेशसय रेरिद्ाणनिवहविदार् इव ररि. 
दाणान्यमहिषाणां निवहस्तेषां विहारे प्य॑टने इव । पुनः कथमूते । काननविषयाणां 
गोचरणां रावरसेन्यसंगमे इव धारीमेलापके इव । पुनः कथंभूतं । धराध्ररन्धरस्थानसख 
पर्वतचछिद्रप्रदेरस्य असुरसमाजसंपकं इव । पुनः कथंभूते । निप्नावनीतखनां 
नीचभूमीनां कुवल्याकरे इव इन्दीवरसमूदे इव । पुनः कर्थमृते । प्रफुष्धितारामस्य 

विकतितवष्टीवनस्य चद्वरीकपरिह्वय इव श्रमरागमे इव । पुनः करथमूते । 
जरनिघीनां कृष्णकलापपरिय्रह इव नारायणसमूहस्वीकारे इव । पुनः कथंभूतं । 

सकर खलोकविलोकृनन्यापार ख सकलानां लोकानां विखोकनसख व्यापारसय काचक्पारदुटो- 



६०६ काव्यमाला । 

दुजैनजनचेष्टितमिव समस्तयुच्मवचं च वस्तु समतां नयति, विजुम्भमाणे 
तमसि, | 

विङीन इव, अपहृत इव, अदरयतोपगत इव, देशान्तरनीत इव, 
निमय इव, संहत इव, प्रजापतिपाणिपुरटपिहित इव, च क्षणमात्रं 

जाते जगति सति, 
येवारोषजगच्छिरोमणिभुवां धाञ्चामभूदास्पदं 

तस्या एव दिशो मलीमसरुचिप्रायं तमस्तायते । 
आपाण्डु प्रथमं ततः सुरनदीरसभदरेखानिं 

पश्चादातसपुष्पकान्ति तदनु श्रीकण्टकण्टद्ुति ॥ ४७४ ॥ 

पगम इव काच चश्चुरोगविशेषसख कपारपुटस्य प्रच्छादनसख उपगमे संबन्ध इव । 

तमसि कि कुर्वति । समसतं समम्रमुच्धं अवन्चं च नीचं वस्तु पदार्थं समतां तुल्यतां 
नयति प्रापयति । कमिव । दुजंनजनचेष्टितमिव यथा दुजेनजनानां चेष्टितं खसमृह- 
व्यापारं उच्चनीचं समतां नयति । 

पुनश्च कस्मिन् सति कविकुरङ्गकण्ठीरवनामा सहाध्यायी व्रत्तानि अधिजगे 1 
जगति पएथ्वीमण्डले क्षणमात्रं सोककालं जाते सति उत्पन्ने सति । कथंभूते । विने 
विदधते इव । पुनः कथंमूते । अपहृते इव मुषिते इव । पुनः कथमूते । अद्दट्यतोपगते 
इव अन्तद्विप्राप्ि इव । पुनः कथंभूते । देशान्तरनीत इव अपरस्थाने प्रापितं इव । 
पुनः कथंभूते । निमन्न इव । पुनः कथमूते । संहृते इव प्रलयं गते इव् । पुनः 
कथंभूते । प्रजापतिपाणिपुरपिहिते इव प्रजापतिपाणिपुटेन पिहिते द्ुपिते इव । 

कस्मिन् सति कविकुरङ्गकण्टीरवनामा वृत्तानि अधिजगे । इत्यसुना प्रकारेण 

नवारणानां वचनान्यपि आकर्णयति । कथंभूतानां चारणानाम् । चेतःग्रसत्तिकारणानां 
हृदयग्रसन्नताहेत्नाम् । इतीति केम- 

येवारोषेद्यादि । येव दिक् धानां तेजतां आस्पदमभूत् । कथंभूता धान्नाम् । 
अरेषजगच्छिरोमणिञुवां अरोषख सर्वस्य जगतः शिरोमणिः भरीूर्य्॑तस्मात् त- 
सिन् वा भवन्तीति यानि धामानि तानि अरोपजगच्छिरोमणिभूतानि तुष तथो- 
क्तानाम् । तस्या एव दिसस्तेजखिन्यास्तमस्तायते विस्तरति । कथभूतं तमः । मलीम- 
सरुचिभ्रायं मलिनतेजःसदशम् । कथंभूते तमः । प्रथमं पूप जापाण्ड हपद्रौरम् । तत- 
सदनन्तरं कथंभूतम् । सुरनदीसंभेदरेखानिभं सुरनयाः 'संमेदः सिन्धुसंगमम्' इय. 
भिधानात् या रेखा मनागमटिनता तया निभं सश नीलवर्ण; 1 तदनु तत्पश्चात् । 
करथभूतं तमः । आत्तसपुष्पकान्ति अतसीपुष्पसददानीख्वणैद् । तदनु ततः पश्ात्कथंमूतं 
तमः । ् रीकण्ठकण्ठद्युति । अतिक्ृृष्णमिर्थः ! उपमाल्कारः ॥ 



९ आश्वासः] यशचसिककचम्पूकाव्यम् । ६०७ 

रविरहनि रजन्यामिन्दुरेष प्रतापी 
तदपि न तिमिराणफ़ संततेमूढनाशः । 

[क [क ^ अ (~ (व 

अनियतगतिसर्गे वेसिवर्गे प्रयुक्तं 
किमिव मवतु पुसस्तुङ्गधास्रोऽपि धाम ॥ ४७९ ॥ 

इति चेतःप्रसत्तिकारणानां चारणानां वचनान्याकणेयति, वारुणीसुखम- 
ण्डनरागाधिष्ठिते प्रतिष्ठिते चाहनि, | 

~ (~ (~ * ~ भ 
वाद्रष्टट हरण स्वम इयाना 

नीराज्य राज्यविकट स्फुटतादपासतम् । 
रार्जसवावतरणाश्रयणं चं मक्त 

प्रीणातु पुण्यजनमध्वनि बद्धपूजम् | ४७६ ॥ 

रविरित्यादि । अहनि दिवसे एष प्रयक्षीमूतो रविः प्रतापी वार्तेयापि भयावहो 
वतेते । रजन्यां इन्दुः म्रतापी कान्तिमान् वर्तते । तदपि तथापि तिमिराणामन्ध- 
काराणां संततेः कुल्य मुलनालो न भवति । अनियत्तगतिसगे अनिधितप्र्त्तौ वैरि- 
वभे प्रयुक्तं धाम तुद्गधास्नोऽपि पुंसः उत्रततेजसोऽपि पुरुषस प्रयुक्तमारोपितं किमिव 
कीदशं भवतु कीददं भविष्यति । अपितुन कीट्शमेव । आक्षेपालंकारः ॥ 

पुनश कस्मिन् सति कविकुरङ्गकण्टीरवो शरत्तानि अधिजगे । अहति दिवसे प्रतिष्ठिते 

अस्तं प्राप्ने सति । कथंभूते अहनि । वारणीमुखमण्डनरागाधिष्टिते वारुणी पथिमा दिक् 
तसा मुखमण्डनं तद्य रागे अधिष्टितं अधिकृत्य स्थितं तस्सिन् । 

कस्िन् सति कविक्रुरद्गकण्टीरषरो वृत्तान्यथिजगे। मयि राजनि इति ईदशानि वृत्तानि 

आकर्णयति सति । कथंभूते मयि । विनिवतिंतापराह्सेध्यादन्दने विनिवतितं निष्पादितं 
अपराह्नस्य संध्यावन्दनं येन मया स तथा तस्मिन् । पुनः कथंभूते सवि । चन्द्रालेक- 
नकुतूहलितकीचने चन्द्रालोक्रने शशाङ्दशषैने कृतूहटितें कतुकं प्रापने लोचने द्व नयने 
यस स तस्मिन् । .इतीति किम्ू--विद्धिष्दधिहर्णभिद्यादि । दै राज्यविकर 
राज्यं विदु करालं उत्ततं धु विस्तीणं रम्यं च मनोहरे यस स राज्यविषटस्तख 
संबोधनं ह तथोक्त, उ्वणमक्षीवं नीराज्य तवोपरि उत्ता कृशानो वैश्वानरे अपाक्तं 
कषिप्तं स्फुटतात् तरतटायिताम् । कथंभूतं क्वण । विद्विषृष्टिदरणं विद्धि्ठानां दशि 
दोषविनारकम् । है राजन्, भक्तं भक्तपिण्डिका पुण्यजने राक्षसं प्रीणातु तर्पयतु । 
कथंभूतं भक्तम् । तव मवतोऽवद्ूरणाश्रयणं उत्तारणसेबन्धि । पुनः कथंभूतम् । 

अध्वनि वद्धपूजं अध्वनि म्न निबद्धा रोपिता धरता पूना अचौ यस भक्तय तत्त 
थोक्तम् । समुचयालकारः ॥ 



०८ कवव्यमाख । रि 

(कि) भ, 0 

नीराजनार्जनविधौ विधिवसयुक्ता 

दीपावली सकलमङ्रहेतुमूता । 

नक्षजपङ्किरिव मेस्महीधरस 

प्यन्तवृत्तिरुदयाय तवेयमस्तु ॥ ४७७ ॥ 

श्रीः श्रेयांसि सरखती युखकथाः स्वर्गोकसः खःशरियं 
नागा नागवङ ग्रहा म्रहुगुणं रत्नानि रत्नाकराः । 

ये चान्येऽपि समसतमङ्गरविधौ देवाः सतां संमता- 

स्त सर्वेऽपि दिशन्तु भूप भवतः संध्याखवन्ध्याः क्रियाः ॥४७८॥ 

इत्याकणेयति विनिवितापराह्नसंध्यावन्दने चन्द्रारोकनकु तूहुङितलो चे 
मयि सति, प्रविरय कविङ्करङ्गकण्टीरनामा सहाध्यायी चन्द्रोदयव्णं- 
नानीमानि वृत्तान्यधिनगे- 

नीराज्नेदयादि । दे राजन्, नीराजनार्च॑नविधौ आरा्तिकोत्तारणविधौ इयं 
प्रक्षीभूता दीपावटी दीपक्रेणिस्तव भवतः पर्यन्तद्त्तिः सती प्रान्ते वत्तेमाना सती 
उदयाय राज्याभ्युदयनिमित्तं अस्तु भवतु । कथंभूता दीपावली ! विधिवत् शाच्नो- 
्तग्रकारेण प्रयुक्ता छता सती सकल्मद्गलहेतुभूता सकलानि च तानि मङ्गलानि तेषां 
हेतुभूता कारणभूता भवति । पुनः कथंभूता दीपावरी । मेरुमहीधरस्य मेरुपर्वतस्य 
नक्षुत्रपद्किः पयन्तवतिनी मवति । अन्ययोपमालंकारः ॥ 

श्रीः श्रेयासीस्यादि । है मुप, सवतस्तव सर्वेऽपि ते देवाः संभ्याघु अवन्ध्या; 

सफलाः क्रिया आचरणानि दिरन्तु कुर्वन्तु वदतु । तेके ये देवाः समस्तमदटविधो 
सवैकल्याणविधाने सतां यिद्रजनानां संमता अभीष्राः । नकेवलं ते, अन्येऽपि च 
अपरेऽपि च अटंदादयो देवाः । ते के! तत्र तावत् श्रीः देवता प्रेयांि कल्याणानि 
दिातु । सरखती वाग्देवता सुखक्थाः सुखानां कथा चनिव्यैकथनानि . ग्रत । 
सखगौकसः खर्भरिथता देवा 

ग्रहगुणं दिरतु । आदित्य प्रतापो युणः, सोमस सौम्यो श्रुणः, सद्रल्खय प्रध्वीक्षो- 
मगुणः, बुधस्य उद्धियुणः, वृहस्पतेः वेदुष्यगुणः, क्सय नीतिगुणः, दानेः रच्रूपरि 
कूरदष्टिगुणः, रायोः एकपाद्पीडनं गुणः, केतोः सातुविषय. उद्रासनगुणः, एवं ज्ञात- 

व्यम् । रत्नाकराः समुद्राः रत्नानि पञ्चविधमाणिक्यानि दिशन्तु । समुचयालंकारः ॥ 
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आहुरनेबोत्थमबेः सुतमसृतनिधेथं हरेनेमवन्धु 
मितं पुष्पायुधस्य बिपुरविजलिनो मोकिभूषाविधानम् । 

व्तिक्षे्ं सुराणां यद॒कुरुतिरकं बान्धवं कैरवाणां 
स प्रीति वस्तनोतु द्विजरजनिपतिश्वन्द्रमाः सवैकारम् ॥ ४७९॥ 
उदयरिखरे रेफाटीनां प्रसूनचयच्छवि- 

गेगनसरसि छायां वि्रह्धिसाङ्करशाङिनिीम् । 
मुरपतिवधूहासोष्ासश्ियं (£)श्रयदाक्रतिः 

प्रथमसमये चन्द्रोदयोतस्तवास्तु सदे सदा ॥ ४८० ॥ 

उत्कह्ोखो जरुधिरजडं नीरनीरेजमेत- 
न्मारः स्फारः प्रमददहृ्दयोदारचाराश्चकोराः । 

कविज्रङ्कण्ठीरवः कानि वृत्तानि अधिजगे शत्याह--आहुरित्यादि । हे राजन्, 
स चन्द्रमा वो युष्माकं सर्वकारं सदैव प्रीति तनोतु इ विस्तारयतु । स कः । यं चन्द्र 
मसं अत्रे्हारीतगुरोकषेनं्रोच्थं ने्रमलोपपन्नमाहुष्ुवन्ति । अश्र॒तनिधेः क्षीरसागरख 
खतमाहुः । इरेः श्रीनारायण नर्मबन्धुं मेथुनकमाहुः । पुष्पायुधख मित्रे खखायमाहुः। 
त्रिपुरविजयिनः श्रीमहादेव मोलिभूषाविधानं मस्तकाभरणकरणसाहुः । खराणां 
वृत्तिकषेत्रं जीवनससा धिकरणमाहुः । तेषाममरुताश्चनत्वात् । यदुकुरतिलके यादवनरेन्द्र- 
वेशविशेषकमाहुः। यादवाः किर बुधडरे समुपत्रास्ख पितृत्वात् । कैरवाणां कुमुदानां 
बान्धवमाहुः । कथंभूतश्चन्द्रमाः । द्विजरजनिपतिः द्विजानां ब्राह्मणानां पत्तिः, रजन्या 

रात्रेश्च पतिः । रूपकदीपकाटंकारः ॥ 

उदयरिखर इत्यादि । हे राजन् , चन््रोदयोतः श्ाङ्गातपस्तव सदा मुदे अस्तु । 
कथंभूतः चन्द््ैटयोतः । प्रथमसमये उद्रमनकाटे उदयश्चिखरे शेफाटीनां निगण्डीनां 
प्रसूनचयच्छविः पुष्फसमूहसदञ्चः। तथा गगनसरपि विाङ्करशालिनीं पञ्चिकन्दोद्धेदशो 
भिनी छद्य.वणं विगत धरत् । पुनः कथमूतः । खरपतिवधूहासोष्छसरभ्रियं श्रयदाृति 
सुरपतेः वधूनां शचीमहादेवीप्रश्रतीनां हासस्योह्टासो हसनस प्रादुमोवस्तसय श्रिय 
सोभां श्रयन्ती आकृतिः मूतियेख स तथोक्तः । अचरादक्घमासः । उपमाठेकारः 

उत्कछ्छोट इत्यादि । है राजन् , स एष चन्द्रः समुद्रनवनीतं जयति । कथंभूत- 
2 , 

१. “च्छविश्रय-' इति पामे भवेत्. २. अचर चादुगििधानवचनानुपरम्मेन स्वे 

च्छ्येवाद्धकरणं म्रन्धकर्वुः प्रमादः, अत एवोपरि “च्छविश्रय- इत्ति पाठः पाव्यश्च, 
५५५ ं 
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सोधोत्सङ्गाः सपदि विहितक्षीरपूरामिषज्ञ 
यस्योहछासे स जयति जकनन्दनश्चन्दरं एषः ॥ ४८१ ॥ 

हरिसारोत्तरररुचिमिरदग्धसुग्पेः करक्ष- 
हीसोह्टासश्रयिभिरधः केरवपेरवतसेः 

यस्य सीणां सनतटभैश्वन्दनसखन्दसरे- 
योः सान्द्रीभवति स विधुवस्नोतं परियाणि ॥ ४८२ ॥ 

हरति सितं प्रियाणामपाङ्गकान्ति विटुम्पति नितान्तम् । 
अधिकरुचिः सनयुगरे तथापि चन्द्रो मुदे जगतः ॥ ४८३ ॥ 

वृद्धिवधर्विजयसमयः पुष्पकोदण्डपाणेः 
्रीडानीडं रतिरसविधेः प्राणितं पञ्चमस् । 

शवन्द्रः । जनानन्दनः। स कः। यस चन्द्र उष्टासे प्रादुर्भावे जलधिः समुद्रः उक्कष्टोलः 
ऊर्ध्वगतकषटोखवान् मवति । 4. त 

१ स 8१०१९११ " "* "*** । यस्योध्छसे चकोराः जीवंजीवाः षरमदहृदयोदारचारा 
प्रमदहृदयेनानन्दितमनसा उदारचारा मनोहरटृत्तयो भवन्ति । यस्यो्टसे सोधोत्सङ्गाः 

राजसदनोपरितनभागाः सपदि शीघ्रं विहितक्षीरपूराभिषङ्ः विहितः कतः क्षीरपूरस्य 
दुग्धप्रवाहृस्य अभिषङ्काः संगति्ैस्ते तथोक्ताः । दीपक्रारंकारः ॥ 

इरेरित्यादि । डे राजन् , स विघुरवो युष्माकं प्रियाणि पुण्यकर्माणि मनीषितानि वा 
तनोतु । स कः । यस विधोयौतः प्रभा सान्द्रीभवति ब्रद्धिं गच्छति । केः कृत्वा । घ्रीणां 
हारः । क्थमूतेहरेः । तारोत्तरलरुचिभिः तारा निर्मला उत्तरला उत्कर्षेण भाखरा रुचयो 
येषां ते तथा तैः । पुनः कैः कृत्वा । स्रीणां कर्षि: । कथंभूतैः कटाक्षः । दुग्धमुग्धः 
दुगधवत् मुग्धा मनोहरास्ते तथा तेः । पुनः कः करत्वा । चीणामधेरः । कथभूतरधरेः । 
हासो्टासश्रयिमिः हासस्य स्मितस्योष्टासः प्रादुभावः तं श्रयन्ति इ्येवंदभसस्तः । पुन 
कैः कृत्वा । खीणां वतंसैः। कथंमूतर्वतसैः । केरवमिः करवाणि श्रतोप्नलन्येव अंसः स्कन्धो 
येषां ते तथा तेः । पुनः केः कृत्वा । चरीणां स्तनतटमररः । कथंभूते स्तनतटमुदू । चन्द्न- 
खन्दसारेः चन्दनस्य स्यन्देन क्षरणेन साराः मनोहरासतः । समुचयाठकारः ॥ 

हरति समितमिलयादि । दे राजन, चन्द्रः प्रियाणां स्मितं हरति । अथ अपाद्ग 
कान्ति विद्धम्पति । कथम् । नितान्तम् । स्तनयुगटे अधिकरचिः तथापि जगनः सुद 
भवति ¦ उपमेव ॥ ॥ 

चुद्धिरित्यादि । हे देव, अय चन्द्रोदयः करथमूतः । र्धः वृद्धिः बरद्धिकरः। पुनः पुष्प- 

कोदण्डपाणेः कन्दपेख विजयसमयः । पुनः रतिरसविधेः कीडानीडम् । रतिरसस्ावास 



६ आश्वासः] यरासिलकचेम्पूकाध्यम् । ६१११ 

खीणां डीलावगमनिगमः कामिनां केचिहेतुः 
सोतःसूतिनिजमणिभुवां द्वैव चन्द्रोदयोऽयम् ॥ ४८४ ॥ 

= 4 २९ ॥ © „ = 
नेतरैः कज्क्पांुेः कुवलयैः कर्णावतंसोदयेः 

तूः ̂~ _ अ स = १ मं €. 

कृस्तूरीतिरकेः कपोरुफल्केर्खरच्केमोरुकेः । 

सीणां नीलमणिप्रकाशवशगेर्वक्षोजवक्रेस्तम- 
शनद्रोद्योतमयेन विद्रुतमिदं दत्तावकारीकृतम् ॥ ४८९ ॥ 
चरणनखमयूखेरङ्करखामवशां 

सितकिरणनारैः पटवोद्धासरम्याम् । 
प्रसवसमययोग्यामङ्नानामपङ्के 

रजनिकरतरश्रीर्मीयते प्राप्तभूमिः ॥ ४८६ ॥ 

इयर्थः । पुनः पञ्चमस्य प्राणितं जीवितप्रायः । पुनः चीणां लीखवगमनिगमः खीलानां 

विद्ग्धचेष्यनां अवगमस्य परिज्ञानख निगमः शाघ्नम् । उक्तं च--'हेखा विल्यसबिष्बो- 
कलीलाललितविभ्रमः । चीणां खङ्वारचेष्टाः स्युहांवपयोयवाचकाः ("पुनः कामिनीनां 
केलिहेतुः निमित्तः । पुनः निजमणिभुवां चन्द्रकान्तरल्लभूमीनां खोतःसूतिः म्रवादयत्पत्तिः । 

हपकालकारः ॥ 

नेत रित्यादि । दे राजन्, इदं तमः चन्द्रोद्योतभयेन विदूरेण वितं पलायितं 
त्रीणां नेतरैः दत्तावकादीकरतं रारणमागतं रक्षितम्। कथभूतेनत्रेः। तत्कारणगर्भितं विरोष- 
गमाह-कनलमपासुैरञ्जनमलिनः । न केवलं नेत्रे रक्षितम् । वलयैः । कथंभूतैः । कणौ- 

वरतसोदयैः क्णीवतंसेषु कर्णपूरेषु उदयो येषां तानि तैः । न केवकं तैः । कपोलफल्कैः 

7ण्डस्थल्पद्ै;.। कथंभूतैः । कस्तूरीतिरकैः कस्तूयासिरकः पत्रव्टी येषु तानि तैः । 
नथा माक्करैलारपटेः । कथंभूतैः । स्रेलाल्करैः । तथा वक्षोजवक्रैः स्तनचू कैः । कर्थ- 

मूतः । नीलमणिप्रकादावरागैः नीलमणीनां प्रकारा उदयोतस्तस्य वदगेः दयामवर्णैः । 

तुरखकारेः > 

चरणनखमयुैरित्यादि । हे राजन्, रजनिकरतरध्रीः करमतापत्ना ्रा्तभूमिः 
पती । भूरिं विना तसरनोत्पयत । यतः अङ्गनानां चरणनखमयूखेः अङ्करस्थामङ्करसंबन्धिनीम- 

वस्थं दशं नीयते प्राप्यते । तथाङ्गद्ुनां दपितकिरणजारैः पष्टवो्यसरम्यां प्रवालो- 

पृत्तिमनोदहरां अवस्थां नीयते \ तथाङ्गनानां अपाङ्गैः प्रसवसमययोग्यां प्रसूनकालोचितां 

अवस्थां नीयत ) स्पकालकारः ॥ 
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यस्योदयेषु माचति सरिसतिनीरसो जडपकृतिः। 
सरसधियः सरगुरवस्तत्र कथं# खङृतिनो न मान्ति ॥ ४८७ ॥ 
सर इव विरीननीलिकमम्बरमामाति तरुणश्रिकिरणम् । 
नीरन्धरोधधूटीविधूसरं हृद्यते च दिक्चक्रम् ॥ ४८८ ॥ 
अभिनवयवाङ्करा इव कान्तानां कृन्तरुषु ररिकररणाः । 
कपूरपरागरस्चो भवन्ति च स्तनतर्षु विटन्तः | ४८९ ॥ 

कदाचित्-- 
.------------~ 

यस्योदयेष्विलयादि । हे राजन्, यस चन्द्रोद्येषु सुकृती सरित्पतिर्मायति ड 
ति । कर्थभूतः सरित्पतिः । नीरसः क्षारः । युन: जडग्रछतिः जलग्रतः। तस्र तषु चन्द्रोद- 
येषु सुकृतिनः पुण्यवन्तः कथं केन प्रकारेण न माद्यन्ति न हष प्राप्रवन्ति । अपि तु माय- 

न्त्येव । कथेभूताः सुकृतिनः । सरसधियः ! पुनः कर्थमूताः । स्मरगुरवः स्मरेण गुरवो 

महान्तः । शेषाक्षेपारकारः ॥ 
सर इवेत्यादि । हे राजन् , अम्बरं तरुणदारिक्रिरण आभाति योभत । किमिव । 

सर इव सरोवरमिव । कथेभूतं सरः । विरीननीटिके जक्सवारजटरहितम । चान्यत् 
दिक्चक्रं द्यते विलोक्यते । कथभूतं दयत । नीरन्ध्ररोप्रधुलीविध्रूसरं नीरन्ध्रं निरन्तरं 
रोध्रसय धूलीमिः लोध्ररजोभिः विरषेण धूसरं पाण्डुरम् । उपमा्टकारः ॥ 

अभिनवेत्यादि । हे राजन्, शरिकिरणाः कान्तानां न्तरेषु विट्न्तो ऽभिनवय- 
बाह्कुरा नवीनपितशकोद्धदा इव मवन्ति दद्यन्त । कान्तानां स्नतटेपु विलटन्तः ररि. 
किरणाः कपूरपरागरुचो घनसारधूटीकान्तयो भवन्ति संजायन्त । उपमालंकारः ॥ 

कदाचित् कस्िधिदवसरे एणेक्षणानां मरगलोचनानां चीणां स्मरज्वरं अन्येनैव अपू 
णेव केनचित्. अनिर्वचनीयेन कर्मणा व्यापारेण अचिक्रित्सं चिकिंत्सितवानहम् । कथम् । 
मुहुवौरेवारम् । कथमूतन कर्मणा । आतुरजनहदयविदितप्रतीकारदार्मणा आतुरजनस्य हृद्येन 
मनसा विदितं ज्ञाते प्रतीकारस्य चिक्रिन्सायाः यार्म संष्त्यं यम्मिन् कर्मणि तत्तथोक्तं तन। 

कथंभूतं स्रज्वरम् । अल्रनोपचारं ल्गनरदितव्यवहारम् । पुनः कथभूत् । अनाप्रधो- 
पयोगोदादरं ओषधरहितस्थोपयोगस्य आसखादनस्य उदारः कथा ब्रम्य म्मरज्वरम्य तथा 

तम् । कथभूतानामेणेक्षणानाम् । अतीवातिदायेन रणरणकन अरतिजनकोत्य्या री- 

णानां श्रान्तानाम् । कथंभूतोऽटम् । अवसरसुभाषितभापाकोविदः अवसरोचिनश्ोभनवृत्त- 

भाषणविरारदैः संभालितवहटभापराधविधिः संभाटितो वहमायाः वद्भानां वा अपराध- 

विधिः स्खलितविधिर्यैन दोषविधानं येन स॒ संमालितव्भापराघविधिः । कर्थभूतरवसर- 
सुमाषितभाषाकोविदः । इयसुना प्रकारेण विप्ररुच्धपुरंध्रीदसावेदनविदारदः विप्रखच्धानां 
वियुक्तानां पुरंभ्रीणां स॒न्दरीणां दशायाः अवस्थायाः आवेदून कथन विदारदाश्रतुरास्ते 
तथोक्तासतेः । तथा चोक्तम्--अहरहरसुरागादतिकां प्रेष्य पूव सरभसमभिधाय कापि 



६ आश्वासः] यञसिरुकचम्पूकाव्यम् | ६१३ 
इ २6 ^+ ९५. दुष्क कुन्तरुकुबरुकुङितं कर्णीवतंसोतपकेः 

0. म जलेशं "क, भ, [न 
कीणं कठिजरुर्हीनगहितं गण्डस्थरीचन्दनः । 
- =, श्च ५ । मामू 

तत्तप्पह्वपेरलेश्च शयनैराम्छानमामूरत- 
(व (= * [नव| £ ॥ कर 

सन्व्यास्त्वद्विरहेण सांप्रतमियं आरातदेश्चा वतेते ॥ ४९० ॥ 
क (~ ~ + गनं कप र 

कण्ठे मोक्तिकदामभिः प्रदतं दीनं करे कन्दलै- 
र ॐ (+ = _ 
वक्षोजे: कथितं मृणाङ्वस्येः ह्विष्टं कपोले दङेः । 
[9 थ् [स् स रि अ © ि | 

 अन्याक्त कथयाम य्पारजनयाश्चन्दनाना छटाः 

¢ भ गो ® ङ्ध कयेन्ते सरयेव ताः प्रदधते शोषं तदङ्घोष्मणा ॥ ४९१ ॥ 

तवागस्तास्याः सुतनोरवस्था किमच्यतामेकमिदं तु वस्म । 
0 भ | [क 

श्वासोपष्मणा बाष्पपयःप्रवाहः प्रा्मोति नैवाधरयुम्बनानि ॥ ४९२ ॥ 

संकेतं वा । न मिति खट यसा वेषभो दैवयोगात्कथयति भरतस्तां नायिकां विग्रल- 
व्धाम् ॥° इतीति किम्-- 9 

दयष्कमिध्यादि । हे भ्रातः हे राजन् , तन्व्या मध्यक्षामायाः चियस्तद्विरहेण भव- 
द्वियोगेन सांप्रतमिदानीं दयं प्रयक्षीभूता दशा वर्तते । इयं का । कुम्तल्कुखठैः केशाक- 
लापरिथतेषद्िकसितयुष्पेः शुष्कं मनम् । कणावतंसोत्पठैः कर्णपूरीकृतदोवरकरयुङ- 
ठित संकुचितम्! हे भातः, केलिजदेरुदैः कीडाकमलैः कीणं विक्षिप्तम् । गण्डस्थटीचन्दनेः 
कपोटसथल्विलिप्तचन्दनद्रवैः विगलितं ्रस्वेदेन घोतम्। शयनः राय्याभिराम्खानं शुष्कम् । 

कस्मात् । आमूलतो मूलादारभ्य । कथंभूतः शयनः । तत्ततष्टवपेदखेः तानि च तानि 

प्रसिद्धानि पञ्छवानि तैः पेशदखनि तथोक्तानि तैः । समुच्यारुकारः ॥ | 

कण्ठ इत्यादि । दे राजन, ते मोक्तिकदामभिः कण्टे प्रदतं चूर्णीबभूव । स्फुटितमि- 
लयर्थः । करे कन्दरैमैवाङ्कदीनं म्टानीं ग्राप । वक्षोजे: कृत्वा खणाल्वख्येः पञ्निनीकन्द् 

समूरैः कथितं का्थौबभूव । कपोटे दलैः पत्रैः दिष्टं उपतापं प्राप । दे सखे, अन्यदपरमपिं 
तव रिधयामि यत्परिजनेः याश्वन्दनानां छटा धाराः शरीरे कीरयन्ते ताश्वन्दनच्छटा- 

स्त्वरथैव तदज्ञोष्मणा तखाः दारीरधर्मेण रोषं प्रदधते कुर्वते । समुच्याठंकारः ॥ 

तवागसेत्यादि । हे मिच्र, तव आगसापराधेन असास्तव प्रियायाः खतनोः ` शो 

भनदरीरायाः अवस्था दुःखदशा क्छिच्यतां विमुच्यते । इदं तु प्रयक्षीभूतं एकं अद्वितीये 

दुःखखषूपं अहं वच्मि कथश्ममि । अस्याः श्रासोष्मणा वाष्पपयःप्रवाह अश्रूजलपूरः 

अधरचुम्बनानि नैव प्राप्रोति । मघ्ये एव शुष्यतीटर्धः । हेतुरंकारः ॥ 
+ ३ 



९१४ काव्यमाङ। | 

उद्वटद्धजमूरमङ्गलिकुरुव्ययस्तदसद्रयं 
रीरोहठापितखोचनं विचल्श्निभ्र विभ्रमकत्कुन्तलम् । 

साचिप्राञ्चिमुख स्तनोत्नतिवश्चाब्यस्यद्ररीमण्डठ 

किंचिर्फारनितम्बमङ्गवङितं साकूतमेणीदराः ॥ ४९६ ॥ 

तस्याः सरज्वरमरा्वयि पान्थ दूरे 
विचिन्न वस्तु रुचिमेति यतः सखीभिः । 

बिम्बाधरे धृतमपेति मृणारनाढं 

द्से च रुष्यति कृतं नङिनीप्रवारम् ॥ ४९४ ॥ 

त्वस्मस्थितिक्षतिरतेः पथिक प्रियायाः 

परम्छानपड्धवदशो दशषनच्छदौऽमूत् | 

उद्ेह्दित्यादि । हे मित्र, किंचिदनिर्वचनीयं ए्णीदश्ो मृगलोचनायाः सादरं 
साभिप्रायं खरूपं वर्तते । कषरम. । उद्ेछद्ुजमूलम् रउद्रेुत्कम्पमानं भुजमूलं यस्मिन् 
साकूते खरूपे तत्तथोक्तम् । उक्तं च--चिष्धितं प्रेद्धित्राधूतवलिताकस्पिता धुते । प्रे्खो- 
लितस्तरटितो उदितान्दोटितावपि ॥ पुनः क्थभूतं खरूपम् । अङ्खलिकुख्व्यलयस्तदस्त- 
दरयम् अङ्कखीनां कुलं समूहस्तेन च्य रसं अन्योन्यसंहतिं प्रापनं दत्तद्रयं यत्र तत्तथो- 
क्तम् । पुनः कर्थमूतम् । रीलो्ठरि॥[लोचनम्. टीकया विद्ग्धचेष्टयोघ्सिते खोचने यच 
तत्तथोक्तम् । पुनः कथेभूतम् । विर्वा ूविभ्रमल्कुन्तलम् विचिताः पुरस्तादागता व्याघरु- 
दिता श्रवोर्विषये विश्रमन्तो विविधीटन्तः कुन्तला यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः क्थ॑भू- 
तम् । साचि्रा्चिसुसम् साचि तिर प्रान गमनशीं सुखं यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः 
कथंभूतम् । व्यखद्रटीमण्डलम् व्यस्य 

॥ 
र | ५ 

४ 
& 

यत्र तत्तथोक्तम् । कसमात् । स्तनोच्न | 
| ॥ नतम्बः छकरिपश्वाद्धागो यस्मिन तत्तथो कथंभूतम् । सपरारनितम्बम् स्फारः धर | 

क्तम् । पुनः कथमूतम् । अङ्गवङ्तमपकीराचयदानां वलितं सेकृचित्, यत्र तत्तथोक्तम् । 

ससुचयारुकारः ॥ | 

तस्या इत्यादि । हे पान्थ ५ 
ञ्वरमरात् किंचिद्रस्तु रच खाद् ते 
अपगच्छति । उत्सारितत्वात् । नटि 
प्राप्रोति च । समुच्चयाठंकारः ॥ 

[श [प [ ( म्री 

, त्वयि भवति सति तस्यास्तव भरियायाः स्मर- 

# दिम्बाधरे सखीसिः धृनं सृणाटनाटं अधति 
पद्विनीपष्टवं दस्त कृतं सत् ष्यति च दोषं 

र् 

ति 
प 

त्वस्प्रणितीत्यादि ! दे 4७ | || दशनच्छदः *गरम्छानपहवददाः शष्वप्रा- 
स्थिति टसट्रो ऽभूत् । कथभतायाः परियाय तिक्षतरतुस्त्वत्यवासेन विनष्टरूचः । हे 
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ञआपाकपाण्डुरदरोत्तरतः कपो 
सष्यत्सरःप्रतिनिभ^नयनद्वयं च ¦}; ४९९ ॥ 

ग्ीष्मस्थलानिर्मितं श्वसितं नितान्त- 
मु्यानसारिणिसमश्चतिरश्चपूरः । 

[५५ 

ानतितस्तनतरास्तव कान्त कोपा- 
कृ (~ 
त्कण्ठ च मारृतख्वाः सरवाः प्रियायाः ॥ ४९६ ॥ 
श अ, १ भरा । ग् ॥ 0 

. भ्रातस्वद्विरदेण संञ्वरमरादस्याः सरःसगमे 
थ थ ̂~ * £ १ भ १ 

पायःक्ायावव्रयदद्भूतमयदतत्तद् कण्यताम् । 
9 च ~ + मकु ५, क, थ * दू 

उङ्ान सुहुरण्डजसिमिकुरुस्तीरे स्थितं दूरतः 
2 भ, ~ [का ५ 

रीण शेवलिमञ्चरीभिरभितः क्षीण क्षणाचाम्बुजः ॥ ४९७ || 
[* ् प्य (भ 

तव सुमग वियोगासन्चषेरप्वहोभि- 
ए_ ज् ए श धाराः ४ 

मनसिजशरदीषाः श्वास्धाराः पदव्या; । 

पथिक, तव प्रियायाः कपोक आपाकपाण्डुरदलोत्तरतः पक्तेपच्रवत् शुष्को जातः । नयन- 
रयं च दष्यत्सरःप्रतिनिभं शष्यत्सोवरसद्रौ अभूत् । उपमादीपकारंकारः । समु- 

चयश्च ॥ 

ग्रीष्मखलेव्यादि ! हे कान्त हे राजन्, तव भरियायाः श्वसितं श्वासः भीष्मस्थलानिः 
लमितम् । ज्येष्रवारीयमरस्ल्वाङकोचयसंजातवातसदरासुष्णं संजातपिलर्थः ¦ हे कान्त, 
तव प्रियाया अश्रुपूरः नितान्तमलन्तं उदयानसारिणिसमश्रुतिः उदयान छत्चिमवनं तस्य 
सेचनसंबन्धिनी या सारिणिः कृत्रिमनदी तया ससा श्रुतिः प्रवाह्य यसयाश्रुपूरसख स तथा । 
हे कान्त हे रूपकामदेव, तव प्रियायाः कोपात् मारुतल्वाः कण्डे सरवाः । कथंभूता 
वर्तन्ते । आनर्तितस्तनतया आकस्मितकुचमरदेराः । उपमासयुच्यार्टकारः ॥ 

भ्रातस्त्वादरहणदयाद् । दं चातः ह सख, अद्यास्तवन्य्रयायाः सञ्वरमरात् स- 

तापातिरायात् सरःसंगमे सरोवरमध्यसजने सति पाथःक्ाथविधेरतिपाकविधानात् यदभूत् 

तदेतदद्धेतेमाश्च्यं आकण्यताम् । अण्डजैः परकषिभिर्युहुशटीने विदायसि गमनं कृतम् । तिमि- 
कुरः दूरतो विप्रकरष्टात् तीरे स्थितम् । रवठिमज्ञरीभिः अभितः समन्ताच्छी्णं दातख- 

ण्डीवभूव । अम्बुजे क्षणात् मुद्ूतीत् क्षीणं म्टानिमाजग्मे । अतिायसमुचयाटंकारः ॥ 

तव सुभगेद्यादि । हे सुभग ग्रियद््न, तव वियोगात् खुदा; प्रियायाः पच्चधे- 

रहोभिः प्र्मिवा षडमिवी नदोभिः । धत्तो चाक्यसंख्याने" इटनेनेह उप्रल्ययः । पञ्चधेर- 
होभिर्निष्पन्ना मनसिजक्लरदीषां मनसिजस्तस्य रारस्तद्रत् दीघा: श्वासधाराः श्वाससंततयः 



६११९ काव्यमाङ । 

स्मरविजयपताकास्पधिनी वक्रकानिति 
स्तनुरतनुधनुज्यातानवं [ातनोति ॥ ४९.८ ॥ 

नामीहदः स्खरति बाष्पसमागमेऽस्या 

प्रायो वरित्रयमिद दल्दन्तरारम् । 
जव्ृक्तिविपुमरेण युहरहः खा- 

दुत्तारदारतरं सनमण्डटं च ॥ ४९९ ॥ 
धन्यस्वं नयनम्बुपूर विरहव्याजाद्वहियन्युहुः 

्रादुभूय विरासिनीषु रुमसे संमोगकेटिक्रमम् । 
नेत्रे कज्रितिः कपोरुपरुके चिः सरागोऽथरे 

वक्षोज कृतसंगमसिवरिषु शिष्टश्च नामि त्रजन् ॥ ९०० ॥ 
नीोत्पकं निपतदम्बुलवाम्बुदभधि 

नीदारधुसरदल्दुति चन्द्रविम्बम् | 

संजाताः । पञ्चषेरेवाद्योभिर्वक्रकान्तिः । कीदशी संजाता । स्मरविजयपताकास्पर्धिनी स्मरस्तख 

विजयपताका त्रैलोक्यविजये सति या ल्व्धा पताका ध्वजा तस्याः स्पर्धिनी अनुकारिणी 

अनुवादिनीसदशी । शुका संजातेदर्ः । चान्यत् सुदलास्तनुः परपररप्यदोभिः अतनुध- 

मुज्यातानवं अतनु: कन्दपस्तस्य धनुस्तस्य ज्या तद्रत्तानवं तुत्वं आतनोति विस्तारयति । 

समुचयोपमालंकारः ॥ 

नाभीहृद इदयादि । हे सुभग, आव्त्तिवेपथुभरेण अखास्तव प्रियाया नाभीहदः 

स्खलति उत्पति । कस्मिन् सति । वाष्यसमागमे अश्रुजलसमागमे सति । अस्या इदं 

प्रयक्षीमूतं वलित्रयं उद्ररेखानदीचितयं प्रायो वाहल्येन दल्दन्तराठं स्फुटन्मध्यावयति(2)। 

अश्रुजटेन उत्पटतीलर्थः । अस्यास्तव प्रियायाः स्तनमण्डलं च मुहुमुहुः उत्तारहारतरलं 

अत्युज्ज्वटमुक्ताफ लमालचपलं भवति । रूपकसमुचयालकारः ॥ £ 
धन्यस्त्वमिद्यादि 1 हे नयनाम्बुपूर पियायाः लोचनाश्रूजलमर्ाह, त्वे धन्यः पु 

प्यवान् । यत् यस्मात् कारणात् हदयमध्यस्थितः सन विरहव्याजान सुहुवहिः.-णदुभूय 
विखात्िनीपरु चरीषु संभोगकेलिक्रमं मुरतक्रीडाुक्रमं न्वं टभसे । किं कुर्वन् । नाभि व्रजन् 
मध्यप्रदेदो गच्छन् । तमव संमोगकेटिक्रमं दशयति-- त्वं खछोचनजलमिप्रेण नेत्रे खोचनद्रये 
कजितः दउ्यामवर्णः संजातो ऽसि । कपोखफ़टके गण्डस्थटपद्रकं चित्रः पवर्णः संजा- 

तोऽसि । अधरे अधरोष्टे सरागो रागवान् संजातो ऽचि । वक्षोजं कृतसंगमः कृताटिद्रनः 

मंजातोऽसि । च्रिवरिषु रेवात्रयेषु शिष्टः आदिद्धितः । रू्कसमुचयाटंकारः ॥ 
(9 

नीखोत्पखमिद्यादि । हे राजन्, तव विप्रियेण विग्रोगटुःखेन सुदरास्तव प्रियाया 



९ आश्वासः यञ्चसिरकचम्पूक्राव्यम् । ९१७ 

विम्बीफरं च सुशस्तव विप्रियेण 
विद्राणविदुमखतानम्नपष्ठवामम् ॥ ९०१ ॥ 

कदं कारये क च मनसिजस्फारवाणप्रहार 
कायं तापः क च निरवपिवोष्यपूरप्रचारः । 

केषा मूखा क च कुचपटमरङ्कणश्चासकस्प 
कास। र्जा क च मृगदराशित्रमेष प्रजदपः ॥ ९०२ ॥ 

 बन्धुपराथनतस्त्वयि स्पृरतिनिरवेसात्तया मुग्धया 
दत्तश्व्षुषि यावकः कृतमिदं बिम्बाधरे कजलम् । 

कण्ठे काच्चिगुणोऽर्पितः परिहितो हारो नितम्बस्थसे 
केयूरं चरणे धृतं विरचिते हस्ते च हिद्धीरकम् ॥ ९०६३ ॥ 

नीलोत्पलं नेत्रयुगल्म् । कीदशं जातम् । निपतदम्बुखवम्बुदभि निपतन्तोऽम्बुख्वा यस्मात् 
अम्बुदान्मेघात् स निपतदम्बुल्वाम्बुदस्तख श्रीः शोभा यस्य नीलोत्पल तत्तथोक्तम् । 
तथा चन्द्रविम्यं मुखम् । कीर जातम् । नीहारधूसरदल्युति नीहारेण हिमेन धूसरा 
तव विरहेण पाण्डुरा दलदयुतियैख तत्तथोक्तम् । हे सुभग, बिम्बीफलं ओषः । कर्थभूतं 
जातम् । विद्राणविद्मर्तानवपटवाम् विद्राणं मलिनं विद्मलताया यन्नवप्ट्वं तस्यो 
पमासा(सख मा तत्सा)ददयं यख ॒विम्बीफ़कस्य तत्तथोक्तम् । वचनमान्रेयं युक्तिः । कव- 
लोपमारूपस्य कवलारुकारः । अन्यैरपि वचनमात्रोक्तिः कता । कमल्वनाम्मसि कमं 
कमे कमलेऽपि च कुवलये कनकर्ता सापि कुमारसुभगेल्युच्यते(१) ॥ 

केदमित्यादि । दे राजन्, खगद्डाः इदं कार्यं क्र वतैते । क च मनसिजस्फारवा- 
णग्रहारो वर्तते । स्फारः प्रचुरतयो वाणप्रहारः शरनिष्टुरपातो यस्य मनसिजस्य तथोक्तः । 
अयं प्रदयक्षीभूतः तापः कर वर्तेते । क च बाष्पपूरप्रचारः अश्रुभरवाहरतीकारः । कथंभूतो 
वाप्प्पूरप्रचारः । निरवधिरुभयतरग्रलोपकः । एप्रा प्र्क्षीभूता मू अचैतन्यं नष्टचेष्टता 
क्त वतेते । क्र च बुन्वपरग्रेङ्कणः क्चुकम्पनकारी श्वासकल्पः श्वासविधानं वर्तते । असौ 
परयद्््य् कना मन्दाक्षं क वर्तते । क च एष प्रजल्पो निरजतया प्र्पनं क वा । 
एतत्सर्वं चित्रं वर्तते । विष्रमोपमाटंकारः ॥ 

वन्धुप्राथेनत इत्यादि । हे राजन् हे सखे, तया बन्धुप्रार्थनतो यावको ऽलक्तको दत्त 

अर्पितः । कस्मिन् । चश्ुषि । कथेभूतया तया । सुग्धया अविज्ञातयथावत्खरूपया कोम 
लङ्गा । कस्माहृतः । किं तव विल्येकृनतोऽयं वक्ुषि को दीयतां तत्कारणगभितं विशेषण 

माह- त्वयि विषये स्मरतिनिश्ावेशात् या स्तिः सेव निरा तस्या आवेदात् प्रवेशात् 

यो यावकः पादयोदौयत स च्छ्ुषि दत्त इदयर्थः । अपरं क्रं कृतं तया । इदं प्रदयक्षीभूतं 
५9८ 



९१८ कृव्यमाखा | 

रम्भास्तम्भौ हदतरमुषेो प्रोहप्तन्ारमूं 
कन्दद्वनटरं किशख्यमदः प्राफुरत्छुञ्यरधि । 

नीराजे चातनुदरुचयोदच्चिते देह एव 
प्रायस्तापस्दपि च सखे कोऽप्यपू्ैसतरुण्याः ॥ ५०४ ॥ 

निद्रा सपलीव न दृष्टिमार्ममायाति तसाः क्षणदाक्षणेऽपि । 
सखीजने चोपनतेऽप्युपान्ते राल्यस्थिताया इव चेष्टितानि ॥ ९०९ ॥ 

कामसेतरमिं रो यन्मनःमातिकं 
तस्मादेष वरति नितरामङ्गमाधुयहेतुः । 

कामं कान्तास्तदनु रथिकाः प्रीतये क न स्यु- 
लत्राखादः क इव हि सखे या न पक्ता मृणास्यः ॥ ९०६॥ 

कजं नेत्राञ्जनं बिम्बाधरे कृतम्) तथा काश्ीगुणो मेखलागुणः कण्ठे अर्पितः । पुनश किं 
कृतम् । दारो नितम्बस्थटे परिहितः । पुनः किं कृतम् । केयूरे चरणे धृतम् 1 हिञ्जीरकं 

मूपुरं च दृस्ते विरचितम् । समुयारंकारः ॥ 
रम्भास्तम्भाविद्यादि । हे सखे हे मित्र, तरुण्यास्तव प्रियायाः कोऽपि अनिर्वैचनीयो- 

ऽपूर्वैः तापस्तदपि वर्तेते । कथम् । रायो बाहुल्येन! तदपि किम्। रम्भास्तम्भौ ऊरू हदतटसुवो 
नाभितटसंजातौ ययपि वतैते, तथापि तापो न गतः । कन्दद्रन्रं लनयुगलम्। कथंभूतम् । गरो- 
छसन्नालमूलं शोभायमानवटित्रयम् । अदः एतत् किरल्यं चरणपष्वम् । कर्थमूतम् । ् रस्फुट- 
तुरम ्रस्फुटन्ती विकरसन्ती कुडलश्रीः सितमुकुखदोभा यन्न चरणपह्वे तत्तथोक्त- 

म्। नीलास्जे च नीलोत्पटे। लोचनयोर्वचनमिदम् । कथंभूते नीखाम्जे । अतनुदल्चयोदञ्चिते 
अतनु महान् द्ख्चयः पद्रसमूहस्तेन उदच्रिते उपररिधृते ययोर्नीखाव्जयोस्ते तथोक्ते । 
अलकजालसख वचनमिदम् । एतत्स्यं तरुण्या देह एव च सुपे) वर्तते । तथापरि तापो न 
गतः । उपमारूपकरसमुचयालकारः ॥ 

निद्रेयादि । हे राजन्, तस्या निद्रा खापो दृष्िमा् छोचनगोचरे नायाति । केव । 
सपल्लीव कृतसापल्यकेव । अमूढा अतिविचिच्रापरनामद्रया यथा सप्रह्मी ट्ररोर्गोचरं नाग- 

च्छति । कस्मिन् काटे । क्षणदाक्षणेऽपि राच्यवसरे 1 आस्तां तावत् दिवसक्षणे -"-ंथ्याः 

सखीजने आ्ठीसमूहे उपान्ते उपनते आगतेऽपि सति श॒न्यस्थिताया इव ग्रहयृदीताया इव 
चेष्टितानि कर्तव्यानि वर्तन्त । उपमाल्कारः ॥ 

` कामस्येत्यादि । हे सखे, कामस्य एतत् परं निश्चयेन इहं अस्मिन् संसारे रदे गोप्य- 
तत्वं वर्वते। एतत् किम् । यत् मनःप्रातिकूत्यं चिराञ्छितयस्य वैपरीदं तस्मात् मनः- 

प्रातिकूल्यात् । किं मवति । एषे प्रयक्षीमूतः कामो नितरामतिरयेन ज्वलति उदीपीभवति । 
कासः कर्थभतः । अङ्गमाघुहेतुः अङ्गख शरीरस्य माधुद्ेतुः सुकुमारताकारणम् । तदतु 



३ आश्वासः] यशसिलकचस्पूकाव्यम् । ९१९ 

वाषपोद्भतिः प्रविरखा नयनान्तराङे 
नासान्ते च मरुत स्िमितमचाराः । 

तापः प्रराम्यति सुधाचमनादिवाङ्क 

कान्तागमे विरहिणीषु मृगीक्षणघु ॥ ९०७ ॥ 
म्रेमप्रदानसखिलं नयनाम्बुधाराः 

श्वासाः समागमनसकथनामरदूताः । 

मोनं पुनम॑वति केलिरतो सचा 
कान्ते नते करुहिताघच विरसिनीषु ॥ ९०८ ॥ 

नेत्रान्तगेतबाष्यनिन्दु विवशश्वासानिान्दोडितं 
मन्दस्पन्द्रद च्छद परविदलन्मानग्रहमन्थि च । 

तदश्वात् कामज्वलनाद्नन्तरं कान्ताः लियः काम यथेष्टं रसिका रागवलो भवन्ति । राग- 

वदः सयः कस्य पुरषस प्रीतये प्रम्णे न स्युनं भवेयुः। अपि तु सर्वसापि प्रीतये भवेयुरि- 
यर्थः } हे सखे, तत्रास रसिकास चखीषु विषये क इव कीटदा आखादो वर्तते । याः पक्ता 
मृणास्यः पाकमागता गोसन्यो न भवन्ति । कथम्। हि । स्फुटमिति शेषः । हेतूपरमांकारः ॥ 

1ष्पोद्रतिरिव्यादि । हे सवे, विरहिणीषु विप्ररब्धाखु सृगीक्षणासु चरी कान्तागमे 
भवुर्मेलपके । किं भवति, तदक्षणमाह--नयनान्तराङे ल्रेचनयोरमध्ये बाप्पोद्रतिः अश्रुज- 
लग्रादुभोवः प्रविरखा अत्या भवति । नासान्तरे नासिकामध्ये मरूतो वायवः स्िमित- 
प्रचाराः स्तोका भवन्ति दनेरागच्छन्ति । उद्गे शरीरे तापः प्रशाम्यति उपदामं याति । 

कस्मात् । सुधाचमनादिव अग्रतपानादिवं । उपमासमुचेयारुकारः ॥ 

म्रेमप्रद्ानेत्यादि । हे राजन् , कठहिताछु कोप प्रापिताघ् विलासिनीषरु कान्ते भर्तरि 
नते नम्रीभूते सति । किं भवति । नयनाम्बुधाराः ग्रेमधाराः प्रमप्रदानसछिलं स्ेदापिणजलं 
भ॑वति । हे भर्वः, अहं ते तुभ्यं प्रेमाणं दास्यामि” इति प्रतिज्ञाय हस्ते उदकपातो भवति, 
यथा ब्राह्मणेभ्य उदकधारपूर्वं किमपि दीयत इति भावः । श्वासाः समागमनसंकथनं 
समशिष्छस्य॒ यत्संकथनं समीचीनवचनं (समागच्छन्तु खामिनः” इति वचनस्याम्रदूताः पूर्व 
दूता मवन्ति । पुनः पश्चात् केटिकृतौ संभोगक्रडायां मानं मवति न निभत्सयन्ति । कथम् | 
सचाटु मिभ्यास्तुतिसहितं यथा भवत्यैवम् । सूपकार्कारः ॥ 

नेबान्तरित्यादि । हे सखे, आलिङ्गय कान्तां नेत्रान्तगतवाप्पविन्दु नेत्रयोरन्तर्गतां 

मध्यस्थता वाष्पस्य आनन्दाश्र॒जलस्य हवेन्दवो यत्र तत्तथोक्तम् । पुनः कथभूतम् । विवश- 

शरासानिलान्दोलितम् विवशाःपरवदाः खवनशा वा ये श्रासास्तेषां अनिटेन आन्दोखितं 
कम्पितम् । पुनः कथंभूतम् । सन्टम्पन्दगच्च्र्टम मन्दो मनाक स्पन्दश्रटनं विस्फरणरद. 



६२०  क्यमाला ) 

चुखत्तापदशं खदोषविगमाद्धूयः प्रसीदन्मन- 
श्रुम्ग्यालिङ्खय निषेधवाग्रिधिकरं कान्तासमाकोपितम् ९०९ 
सरर्मल्कजारं नेत्रयोनीञ्चनश्री- 

रधरदछ्मरागं पत्रदन्यः कपोडः । 
श्रवसि च न वर्तस; कामिनीनां रतान्ते 

तदपि वदनदेशे कान्तिरन्येव काचित् ॥ ९१० ॥ 
अरुकवल्यवासेनोकुरं भार्मेत- 

दरनवसनकान्तिनीङ्कितारक्तकेन । 
उरसि न कुचमुद्रा नाङ्गदाङ्श्च कण्डे 

प्रणयक्रुपितकान्तासंगमे कामुकानाम् ॥ ५११ ॥ 

इति विप्रग्धपुरंधीदशवेदनविशारदैरवसरखभाषितमाषाकोषिदैः सं- 
भाकितवहमापराधविधिरन्येनैव केनचिदातुरजनदृदयविदितप्रतीकारश- 
मणा कर्मणा मुहुररुद्नोपचारमनोषधोपयोगोदाहारमतीव रणरणकरीणा- 

नि कि 

नामेणेक्षणानां स्मरञ्वरमविकिस्सम् ॥ 

च्छद् ओष्ठे यस्मिन् कान्तास्ये तत्तथोक्तम् । युन: कथंभूतम् । प्रविदटन्मानग्रहयन्थि मा- 
नोऽभिमानः स एव अहः पिदाचस्तस म्रन्थिवेन्धनविरोषः मानग्रहम्रन्थि । प्रविदकत् शत- 
खण्डीभवत् मानग्रहमनन्थि यस्मिन् कान्तास्ये तत्तथोक्तम् । पुनः कथंभूतम् । च्रुखत्तापदराम् 
रुव्यन्ती रतखण्डीमवन्ती तापस दशा अवस्था यस्मिन् तत्तथोक्तम् `" `" 
८5 ० 9 । पुनः कथभूतम् आकोपितं 

$षस्कोपसहितम् । सूपकालंकारः ॥ 

सरखमित्यादि । हे राजन्, कामिनीनां रतान्ते संभोगक्रीडापयन्ते ?दपि तथार्थ 
वदनदेरो सुखमण्डटे काचिदपू्वा अन्येव अनिर्वचनीया कान्तिर्भवति ! तदपि किम् । 
यद्यपि अख्कजाठं सरलं वर्तते वक्रतां मुज्रति । नेत्रयोरञ्ञनध्रीर्मषेः रोभा..न- च्छते | 
अधरदटम् अरागं पीताधरलात् । कपोलः पत्रदत्यो सम्नपृत्रावलीकः | श्रवसि कर्ण वतंसः 

कर्णपूरो न वर्तते । ससुचयाटंकारः ॥ 

अर्केत्यादि । दे राजन्, प्रणयक्ुपितकान्तासंगमे प्रेमकरदरल्ीसंयोगे कामुकानां 
कामिनां यत् भालं ठकलारपष्ः अलकवल्यवासैराकुरं^न वर्तते न भवति । दश्लनवसन- 
कान्तिः ओष्ठशोभा अलक्तकेन अङ्किता सहिता न भवति । रसि वक्षसि कुचसुद्रा सन- 
पद् न वतैते । कण्ठे ्रीवायां अद्गदाद्रुः बाहुरक्षपदं न मुत्र .। दीपकाल्कारः ॥ ~ 



३ आश्वासः] यरासिरकचम्पूकाव्यम् । ६२१ 

उन्मीरुद्धजगेन्द्रसदमसुभगान्याविर्भवद्भुपति- 
श्रीचिहानि जिनेक्षणागकुरभ्रेणीविमानानि च | 

पूनावजेनसल्नदुन्दुभिरवोचयावप्रमोदोदया- 
दिस्थे त्रीण्यपि यस जन्मनि जगन्त्यासन्स वोऽव्याज्िनः ५१२ 
लोकवित्त्वे कविते वा यदि चातुर्यचञ्चवः | 
सोमदेवकवेः सूक्तीः समभ्यखन्तु साधवः ॥ ९१३ ॥ 

इति सकल्तारकिंकलोकचूडामणेः श्रीमन्नेमिदेवभगवतः दिष्येण सदोनवदयगदपदय- 
वरियाघरचक्रवतिदिखण्डमण्डनीभवचरणकमखेन श्रीसोमदेवसूरिणा विरचिते 
यस्लोधरमहाराजचरिते यशस्िलकापरनाश्नि महाकाव्ये राजलक्ष्मीतिनोदनो 

नाम तृतीय.आश्वासः समाप्तः 

उन्मीरखदित्यादि । स जगत्मतिद्धो जिनः श्रीमद्धगवदषैत्सवक्ञवीतरागः वो यु- 

न्मान् अव्यात् रक्षतु । स कः। यसय तीर्थकरख परमदेवस्य जन्मनि जन्मकल्याणे- ˆ" * 
पूजावजनसजदुन्दुभयः परहास्तेषां रवाणां उद्याव उत्सवस्ख प्रमोदोदयः प्रादुभीवसत- 
स्मात् इत्थं उक्तप्रकारेण त्रीण्यपि जगन्ति लोकाः आसन् बभूवुः । कथंभूतानि जगन्ति । 
उन्मीलद्धजगेन्द्रसद्यसुभगानि उन्मीटन्ति पातात् प्रादुमैवन्ति यानि भुजगेन्द्रसद्यानि 
न: खुभगानि । पुनः कथंभूतानि जगन्ति ! आविर्भवदधुपतिश्रीचिहानि आविर्भवन्ति म- 
लोके प्रादुर्भवन्ति यानि भूपतीनां चक्रवद्यौदिनरेन्द्राणां श्रीणां लक्ष्मीणां चिहानि ष्वज- 
चछत्रचमरचन्द्रोपकादीनि येषु जगत्सु तानि तथोक्तानि । पुनः कथंभूतानि जगन्ति । जिनेश्ष- 
गागतसुरश्रणीविमानानि जिनस्य ब्रृषभादेरीक्षणमवलोकनं तदर्थमागता उपनता या सुरभ्र 
ण्यः सुरसमूहास्तासां विमानानि येषु जगत्सु तानि तथोक्तानि । अतिद्ययसमुच्यारंकारः ॥ 

लखोकविच्वे इत्यादि । साधवो विद्रसो यदि चेत् लोकवित््वे लोकव्यवहारपरिज्ञाने 
वा अथ वा कवित्वे कवीश्वरत्वे चातु्य॑चवः चातु्यनिपुणाः प्रवीणा वन्ते । तरि श्रीसो- 
मदेवाचार्यस्य सूक्तीः सुवचनानि समभ्यखन्तु अनुशीख्यन्त्विति भद्रम् । समुचयाटंकारः॥ 

इति सकलतार्किकलोकचूडामणेः श्रीमन्नेमिदेवभगवतः शिष्येण सयोनवदयगद्यपयवि- 
श्रीसोमदेवसूरिणा विरचिते यदोधरमहारा- 

जचूरिते यशस्तिखकरापरनात्रि महाकाव्ये राजलक्ष्मीविनोदनो नाम तृतीय आश्वासः 
सग्छ्प्.टति । अस्य व्याख्या पूववत् ज्ञातव्या ॥ 

इति श्रौपद्मनन्दिदेवेन््रकीर्विवियानन्दिमधिभूषणाभ्नायेन भ्ररकश्रीमिभूषणगुरुपरमा- 
मीष्टगुरुधाचा गुर्जरदेरासिदासनभद्ररकश्रीलक्ष्मीचन्द्रकाभिमतेन माल्वदेशभद्ररकश्रीसिं- 
हनन्दिप्राथनया यतिश्रीसिद्धान्तसागरव्याख्याछरतिनिमित्तं नवनवतिमहामदावादिस्यद्राद- 
रुव्धविजयेन तकरव्याकरणच्छन्दो ऽठंकारसिद्रान्तसाहिखयादिशाघ्रनिपुणमतिना प्राकृतव्या- 
करणायनेकशाच्रच्ुना सूरिशरीश्रुतसौगरेण विरचितायां यशस्िककचन्दिकाभिधानायां 
यदो धरमहाराजचरितचम्पुमहाकाव्यरीकायां यद्योधरमहाराजराजलक्ष्मीविनोदवर्णनं नाम 
नृती याश्वासचच्िका परिसमाश्ति रुमम् ॥ 


